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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 i 24 listopada 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: Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki - 

oraz Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Urzędzie Gminy Stoszowice. 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 listopada 2015 r. do 23 listopada 2016 r. funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stoszowicach pełniła Pani Bożena Szabłowska, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań objętych kontrolą 

odpowiedzialny był Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice.

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 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stoszowicach -  Panią Bożenę Szabłowską oraz Przewodniczącą Gminnego Zespołu



Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stoszowicach -  

Panią Urszulę Woźniczkę zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez Wójta 

Gminy Stoszowice w dniu 5 stycznia 2017 roku, przesłanym do tutejszego Wydziału 

23 stycznia 2017 r. po wcześniejszym wniesieniu zastrzeżeń dotyczących błędów pisarskich.

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 XVIII/131/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016 r. została 

przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stoszowice na lata 

2016 -  2022. W punkcie 4.6 Strategii opisano problem występującej w Gminie Stoszowice 

przemocy w rodzinach. Wskazano, że został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i określono jego skład. Wykazano ilość wszczętych 

w okresie od 2013 r. do 2015 r. procedur „Niebieskie Karty”.

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 XI/84/2015 Rady Gminy 

Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -  2020. Poprzedni 

Program obowiązujący w latach 2011 -  2015 został przyjęty uchwałą

nr XVI/60/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2011 r.

Głównym celem Programu było podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności 

lokalnej na terenie Gminy Stoszowice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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 Gminy Stoszowice.

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 

Stoszowice osoby dotknięte przemocą mają dostęp do poradnictwa prawnego, 

psychologicznego i socjalnego. Poradnictwo prawne realizowane było i nadal jest przez radcę 

prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
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Poradnictwo psychologiczne prowadzone było przez psychologa z Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej "NADZIEJA” w Bardzie. W indywidualnych przypadkach istniała zawsze 

możliwość skorzystania z porad i wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania osoby 

zainteresowanej. Ponadto codziennie prowadzone były i nadal są kontynuowane przez 

psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego (zamiennie), dyżury w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Bardzie. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły korzystać również 

z pomocy specjalistów z Centrum Terapii Uzależnień SANGO w Ząbkowicach Śląskich przy 

ul. Wrocławskiej 23. W Centrum realizowane były programy dla ofiar przemocy domowej, 

psychoterapia dla ofiar przemocy domowej oraz program dla sprawców przemocy. 

Poradnictwo socjalne udzielane było przez pracownika socjalnego zatrudnionego 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

W Gminie Stoszowice realizowane były także działania edukacyjne mające na celu 

wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach dotkniętych przemocą. 

Działania podejmowane były przez placówki oświatowe tj. Szkołę Podstawową w Budzowie 

z filią w Grodziszczu oraz Publiczne Gimnazjum w Budzowie. W ramach działań 

antyprzemocowych szkoły realizowały zadania związane z profilaktyką uczniów.

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

powinna zapewnić miejsce w ośrodku wsparcia. W Gminie Stoszowice osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie proponowana jest pomoc instytucjonalna. Wyżej wymienieni kierowani 

są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie ul. 1 Maja 12. W sytuacji, która 

wymagałaby odizolowania osoby dotkniętej przemocą od stosującej przemoc, Ośrodek 

zapewnia również miejsca w hostelu. Ponadto w razie zaistniałych potrzeb osoby dotknięte 

przemocą mogą być kierowane do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie we Wrocławiu przy ulicy Bora-Komorowskiego 31 lub Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 2a.

Rada Gminy Stoszowice w dniu 11 lutego 2011 r. podjęła uchwałę nr IV/22/2011 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego 

funkcjonowania. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego nr 63, poz. 955 w dniu 23 marca 2011 r.

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,
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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.

Wójt Gminy Stoszowice podpisał porozumienia z przedstawicielami: jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz z sądem.

Wójt Gminy Stoszowice od roku 2011 do dnia kontroli wydał pięć kolejnych zarządzeń 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Pierwsze zarządzenie

0 nr 64/2011 zostało wydane w dniu 16.08.2011 r., natomiast ostatnie dotyczące zmian 

w składzie osobowym GZI z nr 17/2016 wydano dnia 1.03.2016 r. We wszystkich 

zarządzeniach w § 7 zamieszczono zapis o utracie mocy poprzedniego zarządzenia. 

Załącznikiem do zarządzenia był Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

(§ 5 zarządzenia). W dokumencie określono zasady działania, cele, zadania, procedury 

zwoływania posiedzeń oraz druk wniosku zwoływania posiedzeń. Norma zawarta w art. 

9a ust. 15 ustawy, obowiązek kompleksowego uregulowania podstawowych zagadnień 

związanych ze sposobem funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego nakłada na radę 

gminy. Rada Gminy Stoszowice podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania

1 odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Dodatkowe określenie trybu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przez 

Wójta Gminy Stoszowice 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.

Ostatecznie do składu Zespołu powołano 8 osób -  przedstawicieli podmiotów 

wskazanych w ustawie. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 18 sierpnia 2011 r. 

W wyniku głosowania Przewodniczącą GZI została Urszula Woźniczka, natomiast zastępcą 

Ewelina Krzywak. Kontrola wykazała, iż w okresie od 1 listopada 2015 r. do dnia kontroli tj. 

do 23 listopada 2016 r. odbyło się 15 posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Odnosząc się do art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzime, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności



od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku Zespołu 

Interdyscyplinarnego funkcjonującego w Stoszowicach posiedzenia odbywały się co miesiąc.

Dokonując analizy przedstawionych podczas kontroli protokołów z posiedzeń 

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

indywidualnych przypadków. Natomiast przedstawione w protokołach informacje 

nie potwierdziły w pełni realizacji przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny wszystkich zadań 

wynikających z art. 9b ust.l i 2 ustawy. Kontrolujący zwrócili uwagę, by sprawy związane 

z podejmowaniem przez ZI działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

realizacją działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy były omawiane i planowane podczas posiedzeń Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

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.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że formularze „Niebieska Karta -  A” 

przekazywane były zawsze Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Po otrzymaniu „NK - A” Przewodniczący telefonicznie informował o tym fakcie Zespół, 

ustalał termin pierwszego posiedzenia, na które zapraszał osoby dotknięte przemocą oraz 

wzywał osoby podejrzane o stosowanie przemocy. W oparciu o analizę przedłożonej 

dokumentacji (10 przypadków) oraz wyjaśnienia złożone przez Kierownika 

OPS w Stoszowicach i Przewodniczącego GZI, ustalono następujący stan przestrzegania 

procedury:

1. Procedury „Niebieskie Karty” we wszystkich przypadkach zostały wszczęte przez 

Policję, czyli przez podmiot uprawniony.

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” odbywało się 

z zachowaniem terminu siedmiu dni.

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

i wzywane były z zachowaniem zasady odrębności czasu.

4. W 8 przypadkach” został wypełniony formularz „NK-C, natomiast formularz „NK-D” 

wypełniono w 4 przypadkach.

5. Zespół zawsze opracowywał indywidualne plany pomocy.



6. Działania były dokumentowane i monitorowane.

7. W 6 przypadkach osoby podejrzane o stosowanie przemocy zostały skierowane 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu objęcia 

leczeniem.

8. Procedury zakończono zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

„Niebieska Karta”. Wszystkie przedstawione podczas kontroli protokoły były podpisane 

przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. O zakończeniu 

powiadamiano również podmioty uczestniczące w procedurze.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawił zaświadczenie 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr DRZDO/403/000231/12/5561 z dnia 

30 stycznia 2012 r. o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie -  zespół interdyscyplinarny”.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej Urzędu Gminy 
w Stoszowicach stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Brak realizacji przez Zespół zadań wskazanych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Dodatkowe określenie trybu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przez 

Wójta Gminy Stoszowice w załączonym do zarządzenia nr 17/2016 z dnia 1 marca 

2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego „Regulaminie”, 

nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Zobowiązać Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji 

i dokumentowania zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 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: na bieżąco.

2. Usunąć z obiegu prawnego zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 

1 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Podstawa prawna: art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: 28 lutego 2017 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 30 marca 2017 r. proszę o przekazanie Wojewodzie 

pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz uwag wydanych w niniejszym 

wystąpieniu.

TO R A WYDZIAŁ' 
'ki Społecznej

Do wiadomości:

l.Pani Bożena Szabłowska K ierownik GOPS w Stoszowicach.

2. a/a

STARSZY INSPEKTOR WOJEWODZKi 

lv?- la tw  ̂  te
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