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Pani
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Gminy Prochowice

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

W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2018 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 ze 

zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, kontrolerzy: Edyta Kubicka -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta 

i Gminy w Prochowicach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. 

funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Agnieszka Swirniak, 

natomiast jego obsługę organizacyjno -  techniczną zapewniał Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Prochowicach, gdzie przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, której 

uzasadnieniem jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli 

podpisany przez Panią w dniu 21 lutego 2018 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, gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

a także obowiązku ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zostały 

zrealizowane.

W Gminie Prochowice osoby dotknięte przemocą miały dostęp do poradnictwa 

socjalnego, prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Wsparcie to udzielane było na 

terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w Punkcie Konsultacyjnym, 

gdzie działa Grupa Wsparcia dla osób nadużywających środki psychoaktywne, prowadzona 

przez terapeutę uzależnień. Istniała też możliwość bezpłatnego udziału w programie 

korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy oraz skorzystania z pomocy Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Legnicy, w zakresie której udzielana jest pomoc prawna, 

psychologiczna, pedagogiczna, socjalna. Gmina Prochowice współpracuje także 

z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Legnicy, w której odbywają się spotkania, 

a także warsztaty dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych.

W Gminie ponadto prowadzona była działalność profilaktyczna i edukacyjna w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. Poszczególne działania realizowano m.in. w placówkach 

oświatowych oraz w świetlicach wiejskich. W szkołach dzieci objęto pomocą 

psychologiczno -  pedagogiczną, przeprowadzane były lekcje profilaktyczne dotyczące tego 

obszaru. Jednocześnie w szkołach organizowane były szkolenia (również przez podmioty 

zewnętrzne) mające na celu pogłębienie wiedzy o uzależnieniach i walce z przemocą. 

Szkolenia objęły uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Na bieżąco rozpowszechniano 

materiały edukacyjne -  ulotki, plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz broszury 

otrzymane z Instytutu Psychologii Zdrowia dotyczące tego zjawiska. Materiały te dostępne 

były w instytucjach użyteczności publicznej, m.in. w MGOPS, szkołach, przedszkolach, 

przychodniach. Przeprowadzono także spotkania z seniorami o tematyce przemocy wobec 

osób starszych.

Osoby będące w sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie mogą liczyć na schronienie. W dyspozycji Gminy Prochowice pozostaje 

mieszkanie stanowiące zasób Gminy Prochowice jako lokal tymczasowy dla tych osób. 

Burmistrz wyraził zgodę na jego wykorzystanie w powyższych celach. W przypadkach 

zdarzeń losowych gmina wynajmuje także lokale mieszkalne z zasobu Agencji Rezerw 

Materiałowych w Lisowicach. Umowa wynajmu jest zawierana indywidualnie do każdego 

przypadku. Opłaty za wynajem lokalu ponosi budżet Gminy Prochowice.

2



Ponadto istnieje możliwość udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w formie 

schronienia w instytucjach statutowo przeznaczonych do takiej pomocy.

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła Uchwałę nr VI/24/2011 z dnia 28 lutego 

2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Realizując wymóg art. 9a ust. 8 ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zawarł 

w dniu 26 maja 2011 r. porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym (ZI) ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a następnie Zarządzeniem nr 47 z dnia 23 maja 

201 lr. powołał w jego skład członków z poszczególnych podmiotów. Zarządzenie 

powyższe kilkukrotnie było zmieniane, ze względu na rezygnację części członków ZI 

z uczestnictwa w jego pracach. Na dzień kontroli w składzie ZI byli przedstawiciele 

wszystkich ustawowo wyznaczonych podmiotów, za wyjątkiem kuratora sądowego, 

o którym mowa w art. 9a ust. 4 ustawy. Członkowie ZI złożyli oświadczenie o zachowaniu 

poufności informacji i danych uzyskanych podczas realizacji zadań związanych 

z działalnością Zespołu organowi, o któiym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy. 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, tj. działania określone w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. Podczas posiedzeń ZI integrowano i koordynowano działania podmiotów, 

o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Potwierdzeniem realizacji powyższych działań były podjęte na terenie Gminy 

inicjatywy propagujące ideę przeciwdziałania przemocy.

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) 

stwierdzono w nielicznych przypadkach przekroczenie terminu przekazania formularza 

NK-A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę do przewodniczącego. 

Natomiast po zakończeniu procedury sporządzany „Protokół w sprawie zakończenia 

procedury N K ” nie zawierał opisu podjętych działań, o których mowa w § 18 ust. 2 

rozporządzenia.
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Ustalono, że Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach 

posiada zaświadczenie nr DRZDO/403/002028/14/75443 z dnia 26 września 2014 roku 

Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji zbioru danych 

osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny”. W związku z tym wypełniono obowiązek 

wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy 

Prochowice w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Brak kuratora sądowego w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. „Protokół w sprawne zakończenia procedury N K ” nie zawierał opisu podjętych

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Należy powołać kuratora sądowego do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).

Termin realizacji: 31 czerwca 2018 r.

2. W protokole zakończenia procedury należy opisywać działania podjęte w jej ramach. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

(Dz. U. z 2011 r„ Nr 209, poz. 1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 m arca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w  terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody 
Dolnośląskiego. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich 
doręczenia.
Jednocześnie prosimy powiadomić W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag 
i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu, w  terminie do dnia 31 czerwca 2018 roku.

działań.

Pouczenie:

Do wiadomości:
1. Dyrektor MGOPS w Prochowicach
2. a/a

4


