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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki oraz Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę 

kompleksową Urzędu Gminy w Siekierczynie. Zakres kontroli obejmował realizację zadań 

gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 

1 maja 2016 r. do 30 maja 2017 r. funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Siekierczynie pełniła Pani Zofia Chmielewska, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań objętych kontrolą 

odpowiedzialny był Pan Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością. 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 Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Siekierczynie -  Panią Zofię Chmielewską zostały zawarte w protokole kontroli 

zaparafowanym i podpisanym przez Wójta Gminy Siekierczyn i zwróconym do tut. Urzędu 

w dniu 6 października 2017 r. bez wnoszenia zastrzeżeń.



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

(Dz. U. z 2017, poz. 1769) Rada Gminy Siekierczyn uchwałą nr XXVIII/167/17 z dnia 

28 lutego 2017 r. przyjęła do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Siekierczyn na lata 2017 -  2022. Priorytetem Strategii jest „umacnianie 

solidarności i więzi międzyludzkiej, poprawa życia i stanu zdrowia mieszkańców, 

bezpieczeństwa socjalnego i publicznego”. Jako jeden z kierunków działań w Gminnym 

programie polityki prorodzinnej i wspierania rodziny (rozdział II) wskazano przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie i unikanie niepożądanych skutków przemocy. Rozdział Y Strategii to 

„Gminny program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

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. Uchwałą nr DC/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Gminy 

Siekierczyn przyjęła do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 -  2020. Z treści sprawozdania 

przedłożonego przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016 rok wynika, że 

założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015 -  2020 w gminie Siekierczyn były realizowane.

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

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzona 

kontrola wykazała, iż Gmina Siekierczyn w okresie objętym kontrolą prawidłowo realizowała 

to zadanie.

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

w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowego odizolowania osoby dotkniętej

przemocą od osoby stosującej przemoc, Gmina Siekierczyn zapewnia schronienie w oparciu 

o współpracę z wybranymi instytucjami z terenu Siekierczyna, Zgorzelca, Pobiednej, Leśnej. 

Ponadto pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają wiedzę na temat 

możliwości umieszczenia osoby potrzebującej schronienia w specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia we Wrocławiu i w Wałbrzychu.

Rada Gminy Siekierczyn w dniu 28 lutego 2012 r. uchwałą

nr XIII/84/12 określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rozstrzygnięciem 

nadzorczym nr NK-N1.4131.279.2012.RB z dnia 3 kwietnia 2012 r. Wojewoda Dolnośląski 

stwierdził nieważność § 3 pkt 4, § 5 ust. 2 i § 6 ust. 4 we fragmencie „osoby zapraszane oraz 

osoby obsługujące Zespół”.



Na podstawie zawartych porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym (art. 9a 

ust. 8 ustawy) Wójt Gminy Sielderczyn Zarządzeniem nr 177/62/2012 z dnia 12 września

2012 r. powołał 8 -  osobowy Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszły osoby 

wskazane przez strony porozumień. Skład Zespołu był zmieniony kolejnymi zarządzeniami 

Wójta Gminy: nr 224/33/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., nr 246/55/2013 z dnia 25 września

2013 r., nr 266/75/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W dniu kontroli Zespół Interdyscyplinarny 

liczył 9 osób, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. 

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Wójtowi oświadczenia 

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

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 2.10.2012 r., podczas którego 

wybrano przewodniczącego Zespołu. W okresie objętym kontrolą częstotliwość posiedzeń 

Zespołu Interdyscyplinarnego była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy a członkowie Zespołu 

regularnie uczestniczyli w spotkaniach. Zespół podejmował działania, o których mowa 

w art. 9b ust. 2 ustawy. Przedłożona dokumentacja potwierdziła realizację przez Zespół 

zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny prowadził procedurę 

„Niebieskie Karty” w 6 rodzinach, do dnia kontroli dwie procedury zostały zakończone. 

We wszystkich przypadkach procedury zostały wszczęte przez podmioty do tego uprawnione. 

W dwóch przypadkach podmiot wszczynający procedurę NK (Policja) nie zachował 

7 - dniowego terminu na przekazanie formularza NK -  A do przewodniczącego Zespołu. Poza 

tym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie zgłosił do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie 

„Zespół interdyscyplinarny”.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Siekierczynie 

stwierdzono uchybienie:

1. Formularze NK - A zakładane przez Policję nie były przekazywane do 

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego terminowo.

W związku z powyższym, wydaje się następujące zalecenie pokontrolne.



1) Zobowiązać podmioty związane porozumieniami i realizujące procedurę „Niebieskie 

Karty” do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania Przewodniczącemu 

Zespołu Interdyscyplinarnego formularza NK - A.

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 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).

Termin realizacji: do 30 listopada 2017 roku.

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 dnia 11 grudnia 2017 r. proszę o przekazanie 

Wojewodzie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz uwag wydanych 

w niniejszym wystąpieniu.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie


