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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 30 i 31 sierpnia 2017 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. 2015 r., poz.1390), 

zwanej w dalszej części „ustawą”, 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, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Gminy 

w Żukowicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 26 lipca 2017 r. 

funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Patrycja Cirko, 

natomiast jego obsługę organizacyjno -  techniczną zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, gdzie przeprowadzone zostały czynności 

kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną, której uzasadnieniem jest ustalony 

w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli podpisany przez Pana 

w dniu 29 września 2017 r. bez wnoszenia zastrzeżeń.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach 

kontroli dokumentacja potwierdza, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy



o pomocy społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie 

opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Żukowice na lata 2013 -  2020, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, a także 

obowiązku ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zostały 

zrealizowane.

W Gminie Żukowice osoby dotknięte przemocą mają dostęp do poradnictwa socjalnego, 

prawnego, psychologicznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s 

w Nielubi oprócz zadań ustawowych, w ramach prowadzonego poradnictwa dla 

mieszkańców oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zapewnia dostępność 

bezpłatnych porad prawnych zatrudniając radcę prawnego. Pracownicy socjalni w ramach 

swoich kompetencji na bieżąco w środowisku prowadzą poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz patronaż nad mieszkańcami gminy. Podczas 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych zwłaszcza potwierdzających opiekę nad 

osobami starszymi niepełnosprawnymi - pracownicy socjalni zwracają szczególną uwagę 

na kwestie związane z przejawami zaniedbania - edukując rodzinę. Rada Gminy Żukowice 

podjęła uchwałę o przekazaniu środków dla Gminy Miejskiej Głogów i w czerwcu

2016 r. została podpisana umowa między Gminą Miejską Głogów a Gminą Żukowice 

w zakresie działań dotyczących wspierania rodzin poprzez m.in.:

• udział osób chętnych oraz niewydolnych wychowawczo w warsztatach „Szkoła dla 

rodziców”;

• wspomaganie działań dotyczących przemocy w rodzinie poprzez dostępność 

Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej,

• udzielanie porad prawnych i psychologicznych -  dla mieszkańców Gminy Żukowice 

realizowanych w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

W roku 2017 powyższa umowa również obowiązuje.

W ramach Punktu Konsultacyjnego z siedzibą w Nielubi przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowicach, przyjmuje terapeuta ds. 

uzależnień, który wspiera rodziny uzależnione od alkoholu.

Na terenie Gminy Żukowice nie funkcjonuje ośrodek wsparcia. Gmina w tym 

zakresie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, które 

prowadzi mieszkanie chronione o charakterze Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym 

osoby w sytuacjach interwencyjnych objęte zostają wsparciem. Zgodnie z oświadczeniem 

Dyrektora GOPS w Żukowicach, w sytuacjach braku takiej możliwości, Zespół



Interdyscyplinarny korzysta z bazy teleadresowej ośrodków z terenu województwa 

dolnośląskiego zapewniających wsparcie.

Rada Gminy Żukowice podjęła uchwałę nr YII/26/11 z dnia 28 marca 2011 roku 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.258.2011.JK8 

z dnia 2 maja 2011 r. stwierdzono nieważność niektórych zapisów uchwały (§1 ust. 2, § 1 

ust. 3, § 2 pkt 4, § 3 ust. 5, § 3 ust. 16) podjętych z istotnym naruszeniem art. 9a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i art. 7 Konstytucji RP.

Wójt Gminy Żukowice zawarł porozumienia o współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym ze wszystkimi przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 

9a ust. 3 pkt 1 - 6  oraz ust. 4 ustawy. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem nr 17/2017 Wójta Gminy Żukowice 

z dnia 31 marca 2017 r. Obecnie jest w nim 10 osób ze wszystkich ww. podmiotów. 

Członkowie ZI złożyli oświadczenie organowi o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy,

0 zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych podczas realizacji zadań 

związanych z działalnością Zespołu. Treść oświadczenia była zgodna z art. 9c ust. 1-3 

ustawy.

W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się 

zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 9a ust. 7 ustawy, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. Z każdego posiedzenia sporządzono listy obecności oraz protokoły, na podstawie 

których stwierdzono, że realizowane były zadania stawiane przed Zespołem 

Interdyscyplinarnym wskazane w art. 9b ust. 2 ustawy. Na podstawie analizy protokołów 

z wyżej wymienionych posiedzeń stwierdzono, że ZI dokonywał bieżącego monitoringu 

prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”, a także realizował zadania

1 działania wskazane w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy, tj. działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, integrował i koordynował działania podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 

3 i 5 oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, o której mowa 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) 

nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą 

w Nielubi posiada zaświadczenie nr DRZDO/403/0025118/11/56340 z dnia 23 listopada
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2011 roku wydane przez Zastępcę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Ewidencja świadczeniobiorców i klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy 

Żukowice w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

(podpis kierownika jednostki kontrolującej). - . . . . _ J
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Dyrektor GOPS w Żukowicach z/s w Nielubi, Nielubia 5 la, 67-231 Żukowice
2. a/a


