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Mirosław Markiewicz
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 1 czerwca 2017 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, 

j.t.) kontrolerzy: Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz 

Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził 

kontrolę sprawdzającą w  Urzędzie M iasta i Gminy w  Leśnej.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku 

przez W ojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych 

Burmistrzowi Leśnej po kontroli kompleksowej realizacji zadań gminy dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 29-30 czerwca 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 7 lutego 2017 roku 

funkcję Dyrektora Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej pełniła Pani 

Marta Sudejko, natomiast w  związku z jej długotrwałą nieobecnością, funkcję Dyrektora Ośrodka 

powierzono od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia kontroli, Panu M ariuszowi Szwarczyńskiemu, 

odpowiedzialnemu obecnie za obsługę organizacyjno -  techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz w związku z podpisanym w dniu 

4 lipca 2017 roku protokołem kontroli bez wnoszenia zastrzeżeń, wydaje się ocenę pozytywną.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zostały zrealizowane zalecenia 

pokontrolne dotyczące:



1. Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, Burmistrz Leśnej Zarządzeniem nr 248/2015 

z dnia 8 grudnia 2015 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Leśna, co jest zgodne z art. 9a ust. 2 ustawy.

2. Podpisania w dniu 30 listopada 2015 r. porozumienia pomiędzy Burmistrzem Leśnej, 

Panem Mirosławem Markiewiczem a Prezesem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

N a Rzecz Dzieci „MARZENIA” - Panią Katarzyną Szczepańską w  celu współpracy 

w ramach prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Odwołania Zarządzeniem nr 249/2015 Burmistrza Leśnej z dnia 8 grudnia 2015 r. 

z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Gminie Leśna ośmiu jego członków, którzy zrezygnowali z tej funkcji

4. W skazania przez osiem podmiotów, z którymi Burmistrz Leśnej podpisał porozumienie 

o współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym osób do prac w ww. Zespole. 

Podmioty te reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej, 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor 

Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w  Smolniku, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Smolniku, Prezes Sądu Rejonowego w Lubaniu, Komendant Powiatowej 

Policji w Lubaniu, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej, 

Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej na Rzecz Dzieci „Marzenia” .

5. Złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności organowi, o którym mowa w art. 9c ust. 3 

cyt. ustawy, tj. Burmistrzowi Leśnej przez przedstawicieli poniższych podmiotów:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej,

•  Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w  Smolniku,

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Smolniku,

• Sąd Rejonowy w Lubaniu,

• Powiatowa Policja w Lubaniu,

• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej na Rzecz Dzieci „M arzenia” .

6. Przekazywania przez podmiot wszczynający procedurę „Niebieskie Karty -  A” 

do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie siedmiu dni, co wynika 

z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” . Po przeanalizowaniu w tym zakresie dokumentacji 

stwierdzono, że podmioty wszczynające procedurę, przekazały formularz NK-A do 

Przewodniczącego ZI z zachowaniem wymaganego terminu, nie przekraczającego 7 dni.
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7. Zakańczania procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w  formie 

protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 

zawierającego: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, daty 

rozpoczęcia i zakończenia procedury, opis podjętych działań w ramach procedury. 

Powyższe zalecenie zostało zrealizowane w trakcie trwania czynności kontrolnych, 

o czym poinformowano tut. Wydział pismem z dnia 5 lipca 2017 r., dołączonym do 

podpisanego protokołu.

Odnosząc się natomiast do zalecenia dotyczącego powołania przedstawiciela ochrony zdrowia do 

Zespołu, a tym  samym podpisania z tym podmiotem porozumienia, 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 Przewodnicząca ZI czterokrotnie zwracała się do działających na 

terenie Gminy jednostek służby zdrowia w celu dopełnienia tego obowiązku. Żadna z nich nie 

odpowiedziała na prośbę w sprawie podpisania porozumienia. W związku z tym, nadal w Gminie 

będą czynione starania w  tym kierunku.

W  związku z powyższymi ustaleniami uznaje się, iż Gmina Leśna zrealizowała zalecenia, 

natomiast w  odniesieniu do zalecenia dotyczącego podpisania porozumienia z jednostką służby 

zdrowia, wydłuża się termin jego realizacji i zobowiązuje się Burmistrza Gminy Leśna do 

przedłożenia Wojewodzie Dolnośląskiemu informacji odnośnie podjętych działań i osiągniętych 

efektów w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 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 W ojewody Dolnośląskiego. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od 

dnia ich doręczenia.

Pouczenie:

k ie ro w n ik  je d n o s tk i kon tro lu jące j ; ;

Do wiadomości:
1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej
2) a/a




