
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia listopada 2016 r.

ZP-KNPS.431.4.2.2016.GZ

Pan
Igor Bandrowicz
Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9 i 10 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), 

zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Grażyna Zielińska -  starszy inspektor 

wojewódzki - przewodniczący oraz Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki - 

kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice. Zakres 

kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 

2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 sierpnia 2015 r. do 9 sierpnia 2016 r. funkcję Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach pełniła Pani Joanna Wiraszka, 

odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, 

natomiast za wykonywanie zadań objętych kontrolą odpowiedzialny był Pan Igor Bandrowicz 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej 

oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację 

oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Prusicach -  Joannę 

Wiraszkę zostały zawarte w protokole podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 

w dniu 14 października 2016 roku, przesłanym do tutejszego Wydziału 27 października 

2016 r., bez wnoszenia zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uchwałą nr LXXVIII/451/06 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prusice na lata 

2005 — 2015. Z informacji udzielonych przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego wynika, iż kolejna Strategia od 2016 r. jest w trakcie opracowywania.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy 

w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą nr YI/23/11 Rady Miasta 

i Gminy Prusice z dnia 9 lutego 2011 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015. Następny Program 

na lata 2016 -  2020 został przyjęty uchwałą nr XXX/193/2016 przez Radę Miasta 

i Gminy Prusice w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Adresatami programu są rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy 

oraz rodziny i osoby zagrożone przemocą w tym: dzieci, współmałżonkowie

lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne). 

Adresatami są także przedstawiciele służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi 

bądź dotkniętymi przemocą. Celem nadrzędnym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Prusice.

Podczas dokonywania analizy Programu stwierdzono, że w minimalnym stopniu została 

przeprowadzona diagnoza występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta 

i gminy Prusice. Nie wskazano również konkretnych, zaplanowanych zadań, terminów i osób 

odpowiedzialnych za ich realizację.

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Gminie 

Prusice poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone było 

między innymi przez zatrudnionych w Ośrodku pracowników socjalnych: Na tablicach
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informacyjnych oraz stronach internetowych Urzędu Gminy, Ośrodka, Posterunku Policji, 

placówek oświatowych i kulturalnych zamieszczane były informacje oraz ulotki instruujące 

o sposobie zachowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy. Ośrodek posiada również 

profil na portalu społecznościowym Facebook -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz profilaktyka uzależnień w Prusicach.

Specjalistyczne poradnictwo (nieodpłatne) w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie realizowane było przez: certyfikowanego specjalistę ds. pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, psychologa oraz prawnika. Poradnictwa udzielano w budynku „Senior - 

Wigor” przy ul. Żmigrodzkiej 39 w Prusicach.

We wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy Prusice prowadzone 

były zajęcia -  prelekcje i warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży, poruszające kwestie 

związane ze zjawiskiem przemocy. Pod koniec 2015 r. organizowane były wyjazdy studyjne 

przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane do mieszkańców poszczególnych 

wsi, podczas których przybliżono istotę zjawiska przemocy, jej mechanizmy 

oraz przedstawiono dostępną ofertę pomocową na terenie gminy Prusice. Od maja 2016 r. 

do chwili obecnej na terenie Gminy Prusice realizowany był Program „Zdrowa rodzina -  

zdrowa Gmina”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie gmina 

powinna zapewnić miejsce w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie. W Gminie Prusice pracownicy socjalni posiadają bazę teleadresową 

w/w ośrodków. W sytuacjach kryzysowych podejmowane są natychmiastowe działania 

interwencyjne mające na celu odseparowanie ofiary od sprawcy, a tym samym przerwanie 

przemocy. Osoby zawodowo związane z przeciwdziałaniem przemocy mają obowiązek 

wskazania wyżej wymienionym osobom ośrodka oraz zorganizowanie im transportu. 

Świadczona jest również pomoc finansowa i rzeczowa. Pracownicy socjalni 

w ostatnim czasie trzykrotnie zapewniali bezpieczeństwo ofiarom przemocy poprzez 

zorganizowanie i dowóz do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Zdunach.

Rada Miasta i Gminy Prusice w dniu 8 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę 

nr XII/68/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 24.06.2011 r. nr 134, poz.

3



2212. Na podstawie § 4 pkt 2 cytowanej uchwały, Przewodniczący Zespołu zobowiązany był 

do przedkładania Burmistrzowi rocznego sprawozdania z pracy zespołu w terminie 

do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Podczas kontroli 

ustalono, iż wymagane uchwałą sprawozdania nie były opracowywane.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem 

albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 cytowanej 

ustawy. Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie ZI w kontekście zapisu, 

iż członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. 

Dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia 

i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach ZI wytypowanych przedstawicieli 

w ramach wykonywanych obowiązków służbowych i zawodowych.

W Gminie Prusice porozumienia zawarto pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice, 

a przedstawicielami podmiotów wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5 oraz ust. 5 ustawy

0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W roku 2011 zawarto 7 porozumień, natomiast 

przed powołaniem Zespołu II kadencji zawarto 11 porozumień. Ustalono, że nie podpisano 

porozumienia z przedstawicielem organizacji pozarządowej. Wszystkie porozumienia mają 

jednakową treść, w § 2 ust. 1 podmioty wskazały personalnie osobę do pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym. W II kadencji wszyscy przedstawiciele podmiotów zostali jednocześnie 

członkami ZI. Wyjątek stanowi porozumienie podpisane z Prezesem Sądu Rejonowego 

w Trzebnicy. W tym przypadku do prac w ZI zostało wskazanych dwóch zawodowych 

kuratorów sądowych (rodzinny i dla dorosłych).

Zarządzeniem nr 122/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 

powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do składu Zespołu powołano 11 osób -  przedstawicieli wskazanych w ustawie podmiotów, 

z wyjątkiem organizacji pozarządowej. W dniu 12 stycznia 2016 r. podczas posiedzenia 

Zespołu na wniosek kierownika GOPS został odwołany Zespół Interdyscyplinarny. Powyższe 

działanie było niezgodne z zapisem § 2 pkt 7 uchwały nr X II/68/ll Rady Miasta i Gminy 

Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W myśl w/w zapisu tylko Burmistrz Miasta

1 Gminy Prusice może powoływać lub odwoływać członków Zespołu. W dniu 10 lutego 

2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał ponowne zarządzenie nr 21/2016 w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
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w rodzinie na terenie gminy Prusice. Do składu ZI powołano 12 osób będących 

przedstawicielami: pomocy społecznej, oświaty, policji, zdrowia, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sądu. Ponownie nie powołano przedstawiciela 

organizacji pozarządowej.

W § 3 zarządzenia wskazano, że organizację pracy ZI określa regulamin będący 

załącznikiem nr 1 do zarządzenia. W załączonym do zarządzenia dokumencie pn. „Regulamin 

Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego” określono zasady powoływania i odwoływania 

członków Zespołu, zadania Zespołu oraz adresatów działań podejmowanych przez Zespół, 

organizację grup roboczych oraz ich zadania. Norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy

0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązek kompleksowego uregulowania 

podstawowych zagadnień związanych ze sposobem funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego nakłada na radę gminy. Rada Miasta i Gminy Prusice podjęła uchwałę 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Dodatkowe 

określenie trybu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przez Burmistrza Miasta

1 Gminy Prusice w załączonym do zarządzenia „Regulaminie” nie znajduje uzasadnienia 

w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy. Przytoczona bowiem norma 

wyraźnie wskazuje, iż rada gminy winna była określić takie regulacje w treści przedmiotowej 

uchwały (ewentualnie w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały). 

W związku z powyższym odstąpiono od oceny merytorycznej w/w dokumentu i wskazano 

na konieczność usunięcia go z obiegu prawnego.

Pierwsze posiedzenie Zespołu I kadencji odbyło się 9 września 2011 r. W wyniku 

głosowania wybrano Przewodniczącą ZI -  Ewę Srokę, zastępcę -  Dorotę Cybulską 

oraz sekretarza -  Blankę Guberską - Piaskowską. Natomiast 23 lutego 2016 r. odbyło 

się pierwsze posiedzenie Zespołu II kadencji, obecnych było 10 osób w tym Burmistrz Miasta 

i Gminy Prusice. Podczas posiedzenia został wybrany Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego -  Jolanta Guzik (Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych), zastępca 

ZI -  Joanna Wiraszka (Kierownik GOPS w Prusicach) oraz sekretarz - Beata Maczuga 

(Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”). W trakcie kontroli stwierdzono, 

iż w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do dnia kontroli tj. do 9 sierpnia 2016 r. odbyły 

się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniach: 29.09.2015 r., 12.01.2016 r., 

23.02.2016 r„ 18.05.2016 r.
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Odnosząc się do art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny 

odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

W przypadku Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego w Gminie Prusice posiedzenia 

odbywały się w przedziale czasowym od jednego do czterech miesięcy.

Dokonując analizy przedstawionych podczas kontroli protokołów z posiedzeń 

ZI ustalono, że na spotkaniach omawiane były przede wszystkim sprawy dotyczące 

indywidualnych przypadków, podejmowano również decyzje o zaniknięciu procedury 

„Niebieskie Karty”. Natomiast brak jest jakichkolwiek informacji o realizacji przez Zespół 

zadań wskazanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wszystkie osoby powołane do Zespołu Interdyscyplinarnego złożyły oświadczenia 

o zachowaniu poufności danych pozyskanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Treść oświadczeń była zgodna z ustawą.

Dokonując analizy procedury „Niebieskie Karty” ustalono, że formularze „NK -  A” 

przekazywane były Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Po ich otrzymaniu 

Przewodniczący ustalał skład grupy roboczej, przekazywał informację o wpłynięciu „NK-A” 

oraz ustalał termin pierwszego posiedzenia. W oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji 

(10 przypadków) oraz wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Przewodniczącego ZI, ustalono 

następujący stan przestrzegania procedury:

1. Procedury „Niebieskie Karty” zostały wszczęte w siedmiu przypadkach przez 

funkcjonariusza Policji, po jednym przez przedstawicieli: oświaty, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Prusicach, czyli przez podmioty uprawnione.

2. Przekazanie formularzy „NK-A” przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego 

procedurę do Przewodniczącego ZI, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” powinno odbyć 

się nie później niż w terminie siedmiu dni. W trzech przypadkach termin ten został przez 

funkcjonariuszy Policji przekroczony.

3. Przewodniczący ZI terminowo przekazywał formularz „NK-A” grupie roboczej 

z zachowaniem trzydniowego terminu (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”.).



4. Osoby dotknięte przemocą oraz osoby podejrzane o stosowanie przemocy zapraszane 

i wzywane były z zachowaniem zasady odrębności czasu.

5. Formularze „NK-C” i „NK-D” wypełniane były na posiedzeniach grup roboczych 

w obecności osób dotkniętych przemocą oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy.

6. Grupy robocze opracowywały indywidualne plany pomocy, jednak były one zbyt 

lakoniczne i nie zawierały informacji o sposobie realizacji.

7. W trzech przypadkach osoby podejrzane o stosowanie przemocy zostały skierowane 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu objęcia 

leczeniem.

8. Procedury „Niebieskie Karty” kończono zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”. W przedstawionych protokołach z zakończenia procedury 

była adnotacja dotycząca powiadomienia podmiotów w niej uczestniczących.

Podczas kontroli przedstawiono zaświadczenie (sygn.akt DRZDO /403/ 002349 /1 1/ 

53318) z dnia 7 listopada 2011 roku o zarejestrowaniu przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych zbioru danych osobowych zgłoszonych przez GOPS w Prusicach pod 

nazwą „Zespół Interdyscyplinarny -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach”, 

zgodnie z wymogiem art. 41 i 42 ustawy o ochronie danych osobowych.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice nie zawarł porozumienia z przedstawicielem 

organizacji pozarządowej.

2. W trzech przypadkach termin przekazania formularzy „NK-A” przez funkcjonariuszy 

Policji do Przewodniczącego ZI został przekroczony.

3. Indywidualne plany pomocy nie zawierały propozycji działań pomocowych.

4. Brak informacji o realizacji przez Zespół zadań wskazanych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Podpisać porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

z przedstawicielem organizacji pozarządowej.
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Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 oraz ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390).

Termin realizacji: 30 listopada 2016 r.

2. Zobowiązać wszystkie podmioty związane porozumieniami i wszczynające procedurę 

„Niebieskie Karty” do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania 

Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego formularza NK-A.

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Opracowywać indywidualne plany pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań 

określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390, j . t . ) .

Termin realizacji: 30 listopada 2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), 

kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich 

pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich 

doręczenia. W terminie do 31 grudnia 2016 r. proszę o przekazanie Wojewodzie pisemnej informacji o sposobie realizacji 

zaleceń oraz uwag wydanych w niniejsiym  wystąpieniu.

2 yp icU /nnv nm  wnsij^SKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1 .Pani Joanna Wiraszka Kierownik GOPS w Prusicach.

2. a/a
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