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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21 i 22 łipca 2016 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Honorata Borowiec - 

starszy inspektor wojewódzki oraz Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki 

przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Gminy w Niechlowie w zakresie realizacji 

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 lipca 2015 roku do dnia kontroli tj. 21 lipca 2016 roku 

osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był 

Wójt Gminy -  Beata Pona. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 

(ZI) zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie, w siedzibie którego 

przeprowadzono czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 września 2016 r. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.



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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) Rada Gminy w Niechlowie podjęła uchwałę 

nr XXXIII/210/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Niechlów na lata 2014 -  2020. W punkcie 18 części 

II dokumentu pod nazwą „Problemy uzależnień i przemocy w rodzinie” zdiagnozowano oba 

zjawiska, wskazano ich najczęstsze przyczyny, typy osób dotkniętych problemem, 

podejmowane działania profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wskazano również wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na profilaktykę. Szerzej omówiono działania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące walki z alkoholizmem oraz wskazano 

na działania Punktu Konsultacyjnego i Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. W części III Strategii przedstawiono misję, cele strategiczne 

i operacyjne oraz sposób ich realizacji i monitoringu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Gminie Niechlów 

obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2012 -  2015 przyjęty uchwałą Rady Gminy Niechlów 

nr XXI/114/2012 z dnia 4 października 2012 r. oraz obowiązujący w dniu kontroli Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016 -  2020 przyjęty uchwałą Rady Gminy Niechlów nr XVI/133/2015 

z dnia 18 grudnia 2015 r. W Programie wskazano cele i określono działania do realizacji.

Odnosząc się do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, gmina zobowiązana jest do prowadzenia 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Gmina Niechlów realizuje to zadanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Gminy w Niechlowie w dniu 30 czerwca 2011 r. 

podjęła uchwałę nr YIII/45/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 sierpnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził 

nieważność przepisów § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 4 we fragmencie „wymienionymi w ust. 2”.
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Zarządzeniem nr 28/2012 z dnia 10 maja 2012 r. na podstawie zawartych porozumień

0 współpracy w zespole interdyscyplinarnym Wójt Gminy Niechlów powołał Zespół 

Interdyscyplinarny, który funkcjonował do dnia 8 maja 2016 r. Skład Zespołu był trzykrotnie 

zmieniany zarządzeniami Wójta: nr 40/2013 z dnia 22 maja 2013 r., nr 31/2014 z dnia

1 kwietnia 2014 r., nr 1/2015 r. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Na podstawie porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym zawartych 

9 maja 2016 r. Wójt Gminy Niechlów zarządzeniem nr 44/2016 z dnia 9 maja 2016 r. 

powołał Zespół Interdyscyplinarny II kadencji, w skład którego weszli przedstawiciele 

podmiotów, o których mowa w art. 9 a ust. 3 pkt 1 -  4 i 6 oraz art. 9 a ust. 4 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zarządzeniem nr 72/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. 

skład Zespołu uzupełniono o przedstawiciela ochrony zdrowia (porozumienie zawarte w dniu 

28 czerwca 2016 r.).

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Wójtowi oświadczenia 

o zachowaniu poufności danych, których treść była zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

zarówno I - ej jak i II -  ej kadencji spośród jego członków wybrano Przewodniczącego 

Zespołu. Na podstawie treści zawartych w protokołach oraz oświadczenia Przewodniczącego 

Zespołu stwierdzono, iż Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania, o których mowa 

w art. 9b ust. 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 15 wszczętych 

procedur „Niebieskie Karty”, z których 6 do dnia kontroli zostało zakończonych.

W toku kontroli analizie poddano pierwszych 10 procedur z rejestru. W zakresie 

realizacji procedury NK nie stwierdzono nieprawidłowości.

Formalnie zakończenia procedur dokonano zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady 

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

formularzy „Niebieska Karta”, o zakończeniu procedury poinformowano podmioty w niej 

uczestniczące.

W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy Gmina 

Niechlów współpracuje z Domem Samotnej Matki z Dziećmi w Głogowie, Specjalistycznym 

Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu i Wałbrzychu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie posiada zaświadczenie Zastępcy 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. o rejestracji 

zbioru danych osobowych o nazwie „ Zespół Interdyscyplinarny”.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań gminy 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.

(kierownik jednostki kontroiiijącej)

Do wiadomości:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie.


