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Pan
Władysław Kobiałka
Burmistrz Bierutowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W  dniach 26 i 27 marca 2018 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 z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Honorata Borowiec - 

starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca kontroli oraz Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler; przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Miasta 

w Bierutowie w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2017 roku do dnia kontroli tj. 26 marca 2018 roku 

osobą odpowiedzialną za wykonywanie kontrolowanych zadań był Burmistrz Miasta - 

Władysław Kobiałka. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

zapewniał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie, w siedzibie którego 

przeprowadzono czynności kontrolne.

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 zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 

do DUW -  21.05.2018 r.). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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W okresie objętym kontrolą w Gminie Bierutów realizowana była „Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Bierutów na lata 2013 -  2017” 

przyjęta uchwałą nr XXX/273/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

W dniu kontroli obowiązywała „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób 

Niepełnosprawnych Gminy Bierutów na lata 2018 -  2028” przyjęta uchwałą nr XL/375/18 

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 marca 2018 r. W obydwu dokumentach były 

uwzględnione cele i kierunki działań w zakresie 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. W okresie objętym kontrolą w Gminie Bierutów obowiązywał 

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Mieście i Gminie Bierutów na lata 2016 -  2020” przyjęty uchwałą nr XVI/127/16 Rady 

Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Jako główny cel Programu wskazano 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochronę ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Cele szczegółowe to: 

skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar 

i świadków przemocy w rodzinie, edukacja społeczna i promocja działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Bierutów, zapewnienie 

interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy, zapobieganie 

stosowaniu przemocy. Do każdego celu określono zadania, a w ich obrębie wskazano 

działania, które będą podejmowane w celu jego realizacji; określono również realizatorów 

oraz wskaźniki osiągnięcia celów.

Odnosząc się do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, gmina zobowiązana jest do prowadzenia 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Gmina Bierutów prawidłowo realizowała to zadanie.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Miejska w Bierutowie w dniu 28 stycznia 

2016 r. podjęła uchwałę nr XVI/128/16 w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Załącznik 

nr 1 do uchwały stanowił „Regulamin zespołu interdyscyplinarnego”. Uchwałą
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nr XXXVIII/360/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. Rada Miejska wprowadziła zmiany 

w w/w uchwale dotyczące treści § 3 ust. 6, § 4 ust. 17, § 5 ust. 2.

Burmistrz Bierutowa w dniu 28 września 2011 r. zawarł porozumienia o współpracy 

w Zespole Interdyscyplinarnym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz zarządzenia nr 60.2011 Burmistrza Bierutowa z dnia 26 września 2011 r. 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Oznacza to, że członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani 

do składu Zespołu Interdyscyplinarnego bez uprzednio zawartych porozumień. Porozumienia, 

o których mowa powyżej zawarto z przedstawicielami podmiotów: Gimnazjum w Bierutowie, 

Sądu Rejonowego w Oleśnicy, Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bierutowie, Posterunku Policji w  Bierutowie, Zespołu Publicznych Zespołów Opieki 

Zdrowotnej w Bierutowie, Szkoły Podstawowej w  Bierutowie.

W okresie objętym kontrolą funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 

Burmistrza Bierutowa zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. W składzie Zespołu 

były osoby reprezentujące podmioty, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy 

oraz przedstawiciele podmiotów, z którymi porozumień o współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym nie spisano, tj. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodziny i Osób Niepełnosprawnych 

„Nowa Droga” w Bierutowie, Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. Kolejnymi zarządzeniami (nr 94/16, 95/16, 96/16, 97/16 

z dnia 24 listopada 2016 r., nr 80/17 i 81/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., nr 135/17 i 136/17 

z dnia 15 grudnia 2017 r., nr 15/18 i 16/18 z dnia 27 lutego 2018 r.) Burmistrz Bierutowa 

dokonał zmian osobowych w składzie Zespołu. W dniu kontroli Zespół liczył 13 członków, 

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

z którymi Burmistrz nie zawarł porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym, 

co jest niezgodne z art. 9a ust. 8 ustawy. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

złożyli Burmistrzowi oświadczenia o zachowaniu poufności danych, których treść była 

zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

spośród jego członków wybrano przewodniczącego zespołu a także zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. W okresie objętym kontrolą posiedzenia odbywały 

się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły i listy 

obecności. Zawarte w protokołach informacje dotyczyły monitorowania bieżących procedur 

NK, natomiast nie potwierdziły realizacji przez Zespół przypisanych mu ustawowo zadań.



Podczas posiedzeń Zespołu omawiano kwestie zaplanowania na terenie szkół realizacji zajęć 

edukacyjnych i profilaktycznych, zasygnalizowano potrzebę stworzenia bazy ośrodków 

wsparcia, informacji o formach pomocy oferowanej przez jednostki związane porozumieniem

0 współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Treść protokołów sporządzonych po kolejnych 

posiedzeniach w okresie objętym kontrolą nie potwierdziła podjęcia powyższych działań ani 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy. Na podstawie weryfikacji list 

obecności stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą trzech członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego nie uczestniczyło regularnie w posiedzeniach Zespołu, w tym jedna 

osoba (przedstawiciel organizacji pozarządowej) była obecna tylko na jednym posiedzeniu 

spośród pięciu, które miały miejsce w kontrolowanym okresie.

W okresie objętym kontrolą Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał 

12 formularzy Niebieska Karta -  A, z tego 5 procedur do dnia kontroli zostało zakończonych. 

Kontrolą objęto 10 pierwszych procedur z rejestru wszczętych w okresie objętym kontrolą, 

w tym 5 procedur zakończonych. We wszystkich przypadkach formularze NK - A zostały 

wypełnione przez podmioty do tego uprawnione. Podmiot wszczynający procedurę (Policja) 

w pięciu przypadkach nie zachował terminu przekazania formularza NK -  A 

do przewodniczącego, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Uchwałą Zespołu 

Interdyscyplinarnego powoływano grupy robocze i przewodniczący przekazywał 

im formularz NK- A, w pięciu przypadkach nie zachował terminu 3 dni, o którym mowa 

w  § 8 ust. 1 rozporządzenia. W poddanych kontroli procedurach grupy robocze dokonując 

analizy sytuacji rodziny opracowywały indywidualne plany pomocy zamieszczając 

je w protokołach z posiedzeń grup roboczych. Wśród działań najczęściej planowanych były 

wizyty pracownika socjalnego i policjanta w miejscu zamieszkania rodziny dotkniętej 

przemocą. Pracownik z wizyt sporządzał notatki służbowe, natomiast funkcjonariusz Policji 

nie dokumentował podejmowanych działań, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia. 

Odnotowano również braki w dokumentacji potwierdzającej monitorowanie sytuacji rodzin 

(art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy). W przypadkach gdzie grupie roboczej udało się nawiązać kontakt 

z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie -  w jej 

obecności wypełniano formularz NK -  D. W obecności osoby, co do której istniało 

podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, wypełniano formularz NK -  C, 

w jednym przypadku czynność tą wykonał członek grupy roboczej poza posiedzeniem

1 podczas rozmowy telefonicznej z osobą dotkniętą przemocą. Zatem wskazuje się, aby 

przestrzegać przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym formularz „Niebieska Karta 

-  C” należy wypełniać na posiedzeniu grupy roboczej i w obecności zaproszonej osoby, co do

4



której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą. Spotkania osób, o których mowa 

powyżej odbywały się z zachowaniem odrębności czasowej. Zakończenia procedur dokonano 

zgodnie z § 18 ust. 1 i 2. O zakończeniu procedury powiadamiano podmioty uczestniczące 

przekazując kopie protokołów zakończenia procedury. Zwrócono uwagę, iż zgodnie z § 18 

ust. 3 rozporządzenia jedynie powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze o jej 

zakończeniu, ponieważ w myśl § 10 ust. 2. dokumenty wytworzone podczas realizacji 

procedury NK mogą być przekazywane jedynie w przypadku podejrzenia popełnienia 

przestępstwa, organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

W odniesieniu do realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy- 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczył, że na terenie gminy 

nie funkcjonuje ośrodek wsparcia i nie ma żadnych możliwości utworzenia takiej jednostki 

ze względu na ograniczone środki budżetowe, brak odpowiedniego zasobu lokalowego. 

Nie ma takiego ośrodka również na terenie powiatu oleśnickiego. W związku z powyższym 

w sytuacjach konieczności zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

podejmowane są działania w celu umieszczenia takiej osoby w  Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia we Wrocławiu przy ul. Bora -  Komorowskiego 31.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie zgłosił do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie 

„Rejestr osób obsługiwanych przez zespół interdyscyplinarny”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań gminy 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwierdzono 

nieprawidłowości:

1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawicieli podmiotów, z którymi nie 

zostały zawarte porozumienia o współpracy w  zespole interdyscyplinarnym.

2) Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali regularny udział w jego 

posiedzeniach.

3) Zespół Interdyscyplinarny nie realizował ustawowych zadań.

4) Podmiot wszczynający procedurę nie przestrzegał terminu przekazania formularza NK -  

A do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

5) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie przestrzegał terminu przekazania 

formularza NK -  A członkom grupy roboczej.



6) Działania podejmowane w ramach realizacji procedury NK przez funkcjonariusza Policji, 

będącego członkiem grupy roboczej, nie były dokumentowane.

W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1) Uregulować kwestię porozumień o współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

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

Termin realizacji: 29 czerwca 2018 r.

2) Zobowiązać członków do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

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

Termin realizacji: 29 czerwca 2018 r.

3) Realizować wszystkie zadania zespołu interdyscyplinarnego.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

4) Zobowiązać podmioty wszczynające procedurę do terminowego przekazywania formularza 

NK -  A przewodniczącemu Zespołu.

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: 29 czerwca 2018 r.

5) Przestrzegać terminu przekazywania formularza NK -  A członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Podstawa prawna: § 8 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: na bieżąco.

6) Przestrzegać obowiązku dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach 

realizacji procedury NK.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.), § 10 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
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„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 

1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

P O U C ZEN IE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pom ocy 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 W ojewody Dolnośląskiego. W ojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w  terminie 14 dni od dnia 
ich doręczenia. W terminie do dnia 10 lipca 2018 roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić 
W ojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych w  niniejszym wystąpieniu.

(kierownik jednostki kontrolującej)
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