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

W dniach 5 i 8 lutego 2016 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), 

zwanej w dalszej części „ustawą”, zespół kontrolny w składzie: Edyta Kubicka -  starszy 

inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Grażyna Zielińska -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Miasta Żarowa 

w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2015 r. Plan Kontroli na I półrocze 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 5 lutego 2016 r. 

funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Teresa Borowiec, 

natomiast jego obsługę organizacyjno -  techniczną zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żarowie, w siedzibie którego przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną, której uzasadnieniem jest ustalony 

w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli podpisany przez Pana w dniu 

26 lutego 2016 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 Gminy Żarów na lata 2015 -



2020, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2016-2021, a także obowiązku ustalenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania w drodze uchwały Rady Miejskiej 

w Żarowie, zostały zrealizowane.

Burmistrz Gminy Żarowa zawarł porozumienia o współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 -  

5 oraz ust. 4 ustawy. Na dzień kontroli w Zespole brakowało przedstawiciela służby zdrowia, 

który po półtorarocznym okresie współpracy z Zespołem, tj. od 30 czerwca 2011 r. do 

20.11.2012 r. zrezygnował z członkostwa. Od tego czasu były i nadal są czynione wzmożone 

działania w celu pozyskania nowego przedstawiciela tego podmiotu. Przedmiotowe 

porozumienia spisano na jednakowych drukach zawierających m.in. zobowiązanie do 

zapewnienia udziału przedstawiciela na posiedzeniach zespołu lub w grupach roboczych 

i wskazano imiennie osoby oddelegowane do prac Zespołu. Wskazane jest usunąć z treści 

porozumień zapis dotyczący regulaminu ZI.

Na podstawie porozumień o współpracy Burmistrz Żarowa wydał zarządzenie 

Nr 88 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Żarów. W jego skład powołano 13 

osób. W następnych latach, w związku z rezygnacją niektórych członków z uczestnictwa 

w pracach Zespołu, Burmistrz Gminy Żarów kolejnymi zarządzeniami, siedmiokrotnie, 

powoływał nowy Zespół. Obecnie jego skład określa zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza 

Gminy Żarowa z dnia 9 lutego 2016 r. Wszyscy członkowie ZI złożyli oświadczenia 

o zachowaniu poufności informacji i danych zgodne z treścią art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

W czasie działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żarowie posiada zaświadczenie z dnia 17 października 2011 r. Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych o nazwie 

„Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy 

w Zespole Interdyscyplinarnym”.

W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się 

bardzo często. Ustalono, że było 26 posiedzeń w okresie roku, tym samym spełniony został 

obowiązek wynikający z art. 9a ust. 7 ustawy. Z każdego posiedzenia sporządzano listy 

obecności oraz protokoły na podstawie, których stwierdzono, że realizowane były zadania 

stawiane przed Zespołem Interdyscyplinarnym w myśl art. 9b ust. 2 ustawy.

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, że procedura 

była realizowana prawidłowo. Sporadycznie zdarzały się nieprawidłowości dotyczące 

nieprzestrzegania 7 -  dniowego terminu na przekazanie formularza NK-A przez podmiot 

wszczynający procedurę do Przewodniczącego Zł.

Ponadto ustalono, że w Gminie Żarów, w Punkcie Konsultacyjnym z siedzibą 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone było poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu przez 

terapeutę uzależnień, psychologa, radcę prawnego, psychoterapeutę, terapeutę uzależnień 

w zakresie narkomanii oraz przez pracowników socjalnych Ośrodka. W przypadku 

konieczności zapewnienia schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie, Gmina 

Żarów współpracuje z pobliskimi instytucjami. W Świdnicy przy Fundacji Pomocy Biednym 

Dzieciom „Ut Unum Sint” funkcjonuje Flostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zapewniający 

12 miejsc noclegowych. Najbliższa placówka umożliwiająca schronienie dla osób i rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie znajduje się w Wałbrzychu, jest to Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Ponadto w ramach działań edukacyjnych i profilaktycznych w Gminie Żarów 

przeprowadzono wiele przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

propagujących wiedzę z tego zakresu wśród mieszkańców Gminy i różnych służb 

wspierających działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wymienić należy tu m.in.: 

turniej „Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie”, kampanie i programy profilaktyczne dla 

dzieci i młodzieży („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Chcę zdrowo 

i bezpiecznie żyć”, „Ty możesz zmienić swoje życie -  bezpieczne wakacje” i inne). 

Promowano aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i ich rodzin, rozpowszechniano 

ulotki i broszury „Reaguj na przemoc” oraz informacje o najważniejszych adresach, 

numerach telefonów i miejscach gdzie można szukać pomocy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych, natomiast nadal wskazane jest podejmować działania w celu podpisania 

porozumienia ze służbą zdrowia.
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