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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 października 2016 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

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

kontrolny w składzie: Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu 

oraz Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził 

kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę realizacji niżej wymienionych zaleceń 

pokontrolnych wydanych Wójtowi Gminy Marciszów po kontroli kompleksowej realizacji zadań 

gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 

lipca 2015 roku:

1. Należy podpisać porozumienie z organizacją pozarządową.

2. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Zespół Interdyscyplinarny powinien realizować zadania wynikające z gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także 

integrować i koordynować działania podmiotów wchodzących w jego skład.

4. Należy uregulować kwestię powoływania Grup Roboczych przez Przewodniczącego ZI.



5. „NK” -  C należy wypełniać w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była 

dotknięta przemocą, a „NK”- D w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była 

sprawcą przemocy. Karty należy wypełniać rzetelnie i dokładnie.

6. Grupy Robocze powinny dokumentować swoją pracę.

7. Należy złożyć wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

o zarejestrowanie zbioru danych osobowych, dotyczących działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 27 sierpnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku 

funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie pełniła Pani Zofia W. 

odpowiedzialna za obsługę organizacyjno -  techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i jego 

Przewodnicząca, natomiast od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli powyższe funkcje pełniła Pani 

Lucyna Nowak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w związku z podpisanym w dniu 

9 listopada 2016 r. protokołem kontroli bez wnoszenia zastrzeżeń, wydaje się ocenę pozytywną 

z uchybieniem. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zostały zrealizowane zalecenia 

pokontrolne dotyczące:

• Posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, których częstotliwość określa art. 9a ust. 7 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz podejmowania przez 

Zespół zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 9b ust. 1 - 2  ustawy. Oba 

zalecenia są realizowane od 1 kwietnia 2016 r., czyli z opóźnieniem, tj. od momentu 

powierzenia funkcji Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Marciszowie nowemu 

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasadne jest, aby wszystkie poruszane 

i omawiane podczas posiedzeń Zespołów tematy były, odnotowywane w protokołach 

posiedzeń.

• Powoływania grup roboczych zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy.

• Wypełniania „NK” -  C w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta

przemocą i wypełniania „NK”- D w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, 

że była sprawcą przemocy zgodnie z § 8 ust. 2 i ust. 6 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).
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• Dokumentowania prac grup roboczych zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz art. 9b 

ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

• Zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru 

danych osobowych pod nazwą „GOPS Marciszów Zespół Interdyscyplinarny” zgodnie z art. 

41 i 42 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182 j.t. ze zm.).

Odnosząc się natomiast do zalecenia dotyczącego podpisania porozumienia z organizacją 

pozarządową, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, j.t.) stwierdzono, że Wójt Gminy dwukrotnie 

zwracał się do organizacji działających na terenie Gminy w celu dopełnienia tego obowiązku. Nie 

otrzymał odpowiedzi, zatem wskazuje się, aby nadal czynić starania w tym kierunku.

W związku z powyższymi ustaleniami uznaje się, iż Gmina Marciszów zrealizowała 

zalecenia, natomiast w odniesieniu do zalecenia dotyczącego podpisania porozumienia 

z organizacją pozarządową zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Wojewodzie 

Dolnośląskiemu informacji odnośnie czynionych w tym kierunku starań i ich efektu w terminie 

do 30 kwietnia 2017 r.

kierownik jednostki kontrolującej

Do wiadomości:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w M arciszowie
2) a/a
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