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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 10 i 11 marca 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 Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski 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 marca 2015 r. do dnia 10 marca 2016 r. 

funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Marta Kaziów, natomiast 

jego obsługę organizacyjno -  techniczną zapewniał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lwówku Śląskim, 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 Panią 

w dniu 29 marca 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 zostały zrealizowane w zakresie: 

opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lwówek Śląski, prowadzenia poradnictwa 

i działań edukacyjnych, a także obowiązku ustalenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania w drodze uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim. Należy jednak 

dodać, że w związku z zakończonym w 2015 r. okresem obowiązywania ww. Strategii, 

w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie trwają prace nad jej 

aktualizacją. W miesiącach lutym i marcu bieżącego roku, wśród mieszkańców zostało 

przeprowadzone badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie najważniejszych 

problemów

i potrzeb społecznych. Wynik badania będzie decydujący w aktualizacji dokumentu bądź 

opracowaniu nowej Strategii.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w dniu 31.01.2012 r. zawarł porozumienia

0 współpracy w zespole interdyscyplinarnym z przedstawicielami podmiotów, o których 

mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 5  oraz ust. 4 ustawy. W § 4 porozumień wskazano osoby 

oddelegowane do prac w Zł. Nie podpisano wówczas porozumienia z organizacją 

pozarządową. Dopiero od 1 września 2015 r. w skład ZI wszedł przedstawiciel tego 

podmiotu, z którym także 1 września 2015 r. podpisano stosowne porozumienie.

Na podstawie porozumień o współpracy, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

wydał zarządzenie nr OR.0050.7.2012.MGOPS z dnia 31.01.2012 r., w sprawie powołania 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy. 

W jego skład powołano 7 osób. W następnych latach, w związku z rezygnacją wybranych 

członków Zł i powołaniem na ich miejsce nowych osób, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski kolejnymi zarządzeniami, sześciokrotnie, powoływał nowy Zespół. Wskazane jest, 

aby w każdym przypadku powoływania nowych przedstawicieli do składu ZI, 

odwoływane były osoby rezygnujące z członkostwa, co wynika także z § 3 Uchwały 

Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Obecnie, 

po upływie czteroletniej kadencji ZI, jego skład określa nowe zarządzenie Burmistrza Gminy

1 Miasta Lwówek Śląski Nr OR.0050.8.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Na dzień kontroli 

w ZI było 11 przedstawicieli z 8 podmiotów. W trakcie analizy przedstawionej podczas 

kontroli dokumentacji ustalono, że wszystkie osoby pracujące w Zespole Interdyscyplinarnym
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złożyły organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, tj. Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych, które 

uzyskali przy realizacji zadań. Treść oświadczenia była zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy. 

Ustalono, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniu 

09.02.2012 r. złożył wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

o zarejestrowanie zbioru danych osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny”, w którym 

uwzględniony został obszar z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wskazane jest zwrócić się 

do GIODO o wydanie stosownego zaświadczenia.

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają 

się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie objętym 

kontrolą odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (w 2015 roku: 31 marca, 

19 czerwca, 30 września, 18 grudnia oraz 29 stycznia 2016 r.), tym samym spełniony został 

obowiązek wynikający z powyższej regulacji. 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. Ustalono także, 

że pierwsze posiedzenie ZI odbyło się 31 stycznia 2012 r., na którym m.in. upoważniono 

Przewodniczącego do powoływania grup roboczych w imieniu członków ZI. Podczas 

pierwszego posiedzenia ZI drugiej kadencji w dniu 29 stycznia 2016 r., wszyscy członkowie 

podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali 

przy realizacji zadań Zespołu oraz indywidualnie upoważnili Przewodniczącego 

do powoływania grup roboczych w ich imieniu, wybrano również władze Zespołu.

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. W wyniku prac poszczególnych grup roboczych część 

sprawców przemocy została skierowana m.in. do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, a niektórzy do uczestnictwa w programach korekcyjno- 

edukacyjnych. Współpraca z Powiatem Lwóweckim w zakresie prowadzenia powyższych 

programów dla sprawców przemocy nie przyniosła oczekiwanych efektów. Pomimo 

podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Powiatem Lwóweckim 

w sprawie finansowania interwencji kryzysowej (tj. współfinansowania kosztów 

funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze) na rzecz mieszkańców 

powiatu lwóweckiego, zdecydowana większość wytypowanych przez ZI z Lwówka Śląskiego 

sprawców przemocy, odmówiła udziału w zajęciach ze względu na uciążliwość dojazdów 

do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Udział sprawców przemocy

3



w programach korekcyjno-edukacyjnych jest praktycznie niemożliwy z powodu braku takiej 

oferty na miejscu.

Ustalono, że w Gminie i Mieście Lwówek Śląski, w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

z siedzibą w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone było poradnictwo 

w zakresie przeciwdziałania przemocy przez certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie, psychologa i radcę prawnego. Ponadto w ramach działań 

edukacyjnych i profilaktycznych w Gminie i Mieście Lwówek Śląski przeprowadzono wiele 

przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, propagujących wiedzę 

z tego zakresu wśród mieszkańców i pracowników różnych służb wspierających działania 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z tym, że na terenie powiatu lwóweckiego brak mieszkań chronionych, 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, hostelu, miejsc noclegowych, osoby doświadczające 

przemocy w przypadkach nagłych, wymagających izolacji od sprawcy przemocy, 

są kierowane do Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu lub do Domu dla 

Samotnych Matek z Dziećmi „MARKOT” w Zgorzelcu. W przypadku odebrania dziecka 

z rodziny z powodu zagrożenia jego zdrowia lub życia w związku z przemocą w rodzinie, 

następuje umieszczenie go poza rodziną w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Na terenie powiatu lwóweckiego funkcjonują dwie 

takie rodziny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(podpis iłującej)

Do wiadomości:
Kierownik MGOPS w Lwówku Śląskim ul. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski


