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Pan
Zbigniew Stuczyk
Burmistrz Miasta
Wąsosza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16 i 17 sierpnia 2018 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą”, kontrolerzy 

Małgorzata Mazur - inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Piotr Szafarowicz - 

główny specjalista, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu 

Miejskiego w Wąsoszu w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym 

w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 

2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 16 sierpnia 2018 

roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” 

lub „Zł”, pełniła Pani Izabela Węcławek -  Wąsik, natomiast jego obsługę organizacyjno - 

techniczną zapewniał Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu przy ul. Krzywej 11.

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 

Pana w dniu 19 września 2018 roku (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

25 września 2018 roku). Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
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Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli 

dokumentacja potwierdziła, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały zrealizowane w zakresie: 

1) podjęcia przez Radę Miejską w Wąsoszu uchwały nr III/l7/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Wąsosz na lata 2011 -  2020, 2) podjęcia uchwały nr XIV/92/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016 -  2023.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Wąsosz obowiązywała uchwała Rady Miejskiej 

w Wąsoszu nr III/l 8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. W dniu 27 listopada 2015 roku Burmistrz Miasta Wąsosza wydał 

zarządzenie nr 165/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji. 

Do składu Zespołu powołano, na podstawie uprzednio zawartych porozumień o współpracy, 

przedstawicieli jednostek wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1-5 ustawy, z wyjątkiem 

przedstawiciela organizacji pozarządowej, co stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z art. 9a 

ust. 6 ustawy przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego został wybrany spośród jego 

członków na pierwszym posiedzeniu w drodze jawnego głosowania zwykłą większością 

głosów. Kierowanie pracami Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąsoszu powierzono Izabeli 

Węcławek - Wąsik, która wyraziła na to zgodę. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, których treść była 

zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały 

się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Na podstawie przedłożonych protokołów oraz list 

obecności stwierdzono, że Zespół realizował i dokumentował zadania, o których mowa 

w art. 9b ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Przedłożone w czasie kontroli zaświadczenie nr DRZDO/403/002881/11/62308 z dnia 

20 grudnia 2011 roku Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny” zgodne jest 

z art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

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 „Niebieska Karta -  A” 

grupie roboczej przez Przewodniczącego Zespołu oraz w przypadku akt czterech spraw 

nie było informacji, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” miało miejsce 

w obecności osoby dotkniętej przemocą. W związku z czym, zwraca się uwagę 

na konieczność przestrzegania terminowości w procedurze „Niebieska Karta” 

oraz dokumentowania wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury przez Zespół 

i grupy robocze.

Ponadto ustalono, że w Gminie Wąsosz prowadzono poradnictwo socjalne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielane przez pracowników socjalnych i asystenta 

rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Osoby dotknięte przemocą domową mogły 

skorzystać z usług psychologa, który prowadził również spotkania grup wsparcia dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych, a także pogadanki profilaktyczne z rodzicami uczniów 

uczęszczających do placówek oświatowych gminy. Dla członków rodzin borykających się 

z problemem przemocy uruchomiono dyżury radcy prawnego (w budynku Zespołu Placówek 

Kultury w Wąsoszu) i pedagoga (w Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu) 

oraz umożliwiono im skorzystanie ze specjalistycznej pomocy medycznej (w Ośrodku 

Zdrowia VIS- MED).

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

gmina zapewniała schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie we współpracy 

z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Wałbrzychu, Specjalistycznym Ośrodkiem 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Domem dla Samotnych Matek z 

Dziećmi MONAR-MARKOT w Pobiednej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Smolniku, 

a także w Domu Samotnych Matek z Dziećmi Stowarzyszenia Monar w Ścinawie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Wąsosz 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji 

pozarządowej.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:

1) Powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: do 1 grudnia 2018 r.
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P O U C Z E N IE
Z godnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustaw y z dnia 12 m arca 2004 r. o pom ocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z  2018 r., poz. 1508 
ze zm .) k ierow nik jednostki podlegającej kontroli może w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń pokontrolnych zgłosić 
do nich pisem ne zastrzeżenia do W ojewody D olnośląskiego. W ojew oda ustosunkuje się do zastrzeżeń w term inie 14 dni 
od dnia ich doręczenia. W term inie do dnia 7 g ru d n ia  2018 ro k u  kierow nik jednostki podlegającej kontroli w inien 
pow iadom ić W ojewodę D olnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uw ag i w niosków przedstaw ionych w niniejszym  
wystąpieniu.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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(kierow nik jednostk i kontrolującej)
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