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Pani
Dorota Konieczna - Enozel
Burmistrz
Gminy Pieszyce

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

W dniach 23 i 24 kwietnia 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 Pieszycach 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 kwietnia 2017 r. do dnia 23 kwietnia 2018 

roku funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Agnieszka 

Koźmińska, natomiast jego obsługę organizacyjno -  techniczną zapewniał Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pieszycach, gdzie przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością, której 

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

podpisany przez Panią w dniu 1 czerwca 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. Wskazane jest dokonywanie corocznej ewaluacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

w związku z tym, że zadanie to określone jest w końcowej części dokumentu, a podczas 

kontroli nie okazano żadnego sprawozdania obrazującego zrealizowane przez poszczególne 

jednostki zadania wynikające z Programu.

W Gminie Pieszyce poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania 

przemocy prowadzona była na bieżąco przez pracowników socjalnych, którzy udzielali 

wsparcia socjalnego wszystkim zgłaszającym się osobom. W OPS zatrudniony jest 

psycholog, który w swoim zakresie udziela także pomocy i wsparcia. Jest dostępny dwa razy 

w miesiącu w sprawach indywidualnych, po wcześniejszym umówieniu. Ponadto 

w szkołach działających na terenie Gminy (Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa) zatrudnieni są specjaliści -  psychologowie, pedagodzy, 

którzy obejmują swoją pomocą i wsparciem dzieci oraz chętnych rodziców.

Porady prawne udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 10.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce w ramach działającego 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt obsługiwany jest przez kilku naprzemiennie 

dyżurujących w nim prawników.

Do dyspozycji mieszkańców jest także Punkt Konsultacyjny działający w Przychodni 

Miejskiej, czynny w każdą środę w godzinach 16.00 -  18.00, prowadzony przez specjalistę 

-  terapeutę uzależnień, któiy także udziela wsparcia z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach współpracuje także z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i Zdrowia w Dzierżoniowie. Osoby zainteresowane mogą 

skorzystać na terenie Centrum ze wsparcia w postaci: porad indywidualnych, spotkań grup 

wsparcia, treningów kompetencji rodzicielskich, punktu interwencji kryzysowej, 

oddziaływań edukacyjno -  korekcyjnych.

Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach 

zamieszczone są informacje na temat instytucji udzielających wsparcia oraz telefonów 

zaufania, na korytarzach wyłożone są ulotki i foldery informacyjne o tematyce 

przemocowej. Pakiety ulotek oraz plakaty są udostępnione także w szkołach i w Punkcie 

Konsultacyjnym. W okresie objętym kontrolą ulotki dotyczyły kampanii społecznych: 

„Postaw na rodzinę” oraz „Reaguj na przemoc”.
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Działania edukacyjne i profilaktyczne podejmowały również jednostki oświatowe, 

realizowano je między innymi w formie spektakli profilaktycznych, seminariów, happeningu 

na ulicach Pieszyc.

Osoby będące w sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie mogą liczyć na schronienie. Na terenie Gminy Pieszyce jest wyznaczony 

z zasobów mieszkalnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce jeden lokal mieszkalny 

(Rościszów 73/1), który może służyć jako czasowe miejsce pobytu dla osób w kryzysie. 

Ponadto mieszkańcy Gminy Pieszyce będący w sytuacji kryzysowej spowodowanej 

przemocą mogą także skorzystać ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach podjął 

współpracę z Ośrodkiem Wsparcia „Przystań” w Bardzie.

Rada Miejska w Pieszycach podjęła uchwałę nr XVII/98/2012 z dnia 26 stycznia 

2012 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr XLI/293/2018 Rady Miejskiej 

w Pieszycach z dnia 31 stycznia 2018 r. Zmiana dotyczyła nowej siedziby Ośrodka Pomocy 

Społecznej i jednocześnie siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego. W uchwale określono, 

że Zespół jest powoływany co 4 lata.

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

w dniu 16 kwietnia 2013 r. porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym (ZI) 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a następnie Zarządzeniem nr 114/2012 z dnia 19 

czerwca 2012 r. powołał w jego skład członków z poszczególnych podmiotów. W związku 

z tym, że uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania określa, że Zespół Interdyscyplinarny działający w gminie Pieszyce jest 

powoływany co 4 lata, to w dniu 12 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrz 

powołał Zespół na kolejną kadencję. W okresie objętym kontrolą w składzie ZI byli 

przedstawiciele wszystkich ustawowo wyznaczonych podmiotów. Wszyscy członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych, 

zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, za wyjątkiem przedstawiciela Sądu -  Pani Ewy 

Waśniewskiej. 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 w ich treści niewiele było zapisów odnoszących się do
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realizowanych zadań stawianych przed Zespołem Interdyscyplinarnym, a wskazanych w art. 

9b ust. 2 ustawy, tj. działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Potwierdzeniem realizacji działań 

edukacyjnych i propagujących ideę przeciwdziałania przemocy były inne dokumenty 

przedstawione podczas kontroli. Wskazane jest zatem wszystkie podejmowane na terenie 

Gminy inicjatywy związane z przeciwdziałaniem przemocy odnotowywać również 

w protokołach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 jednym przypadku przekroczenie terminu przekazania formularza 

NK-A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę do przewodniczącego. 

Wszystkie indywidualne sprawy wszczęte w ramach procedury NK prowadzone były przez 

grupy robocze. Z każdego posiedzenia GR sporządzano protokół, a w nim tzw.: 

„sprawozdania z przeprowadzonych działań nałożonych na członka grupy roboczej”. 

Wskazane jest, aby w protokołach we wpisach członków grup roboczych dotyczących 

monitorowania sytuacji rodziny, dokonywać konkretnych zapisów odnośnie m.in. 

częstotliwości prowadzonego monitoringu, ilości wizyt u rodzin, rodzaju kontaktu. 

Po zakończeniu procedury sporządzany „Protokół zakończenia procedury N K ” zawierał 

opis podjętych działań, o których mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia.

Ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach posiada zaświadczenie 

nr DRZDO/403/001594/14/IS/58784 z dnia 29 lipca 2014 roku Zastępcy Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie 

„Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

W związku z tym wypełniono obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych 

osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Pieszyce 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Brak oświadczenia o zachowaniu poufności danych w przypadku jednego członka 

Zespołu Interdyscyplinarnego -  kuratora sądowego.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Należy uzupełnić dokumentację w zakresie oświadczenia o zachowaniu poufności 

danych.
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Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: 31 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 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  term inie do dnia 31 lipca 2018 roku.

Pouczenie:

Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Dyrektor OPS w Pieszycach
2. a/a
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