
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 09 maja 2016 r.

PS-KNPS.431.4.6.2016.GZ

Pan
Jarosław Głowacki
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 7 -1 8  marca 2015 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, poz.1390), zwanej dalej 

„ustawą”, zespół kontrolny w składzie Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki -  

przewodnicząca zespołu oraz Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki - kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu. Zakres 

kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody 

Dolnośląskiego na I półrocze 2016 r., zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. W okresie 

objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2015 r. do 17 marca 2016 r. funkcję Dyrektora MGOPS 

w Międzyborzu pełniła Pani Anna Nawrot, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Jarosław Głowacki Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzybórz.

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.



Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyborzu -  Annę Nawrot zostały 

zawarte w protokole podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz w dniu 

14 kwietnia 2016 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163, j.t) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uchwałą Nr XVII/86/2012 Rady 

Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 maja 2012 r. została przyjęta Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Międzybórz na lata 2012 -  2015. Obecnie opracowana 

została nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzybórz na lata 

2016 -  2019. Ustalono, że zostanie ona przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej 

w Międzyborzu. W obu Strategiach nie wskazano terminu składania corocznego 

sprawozdania z realizacji zadań. Z informacji udzielonych przez Kierownika MGOPS 

w Międzyborzu wynika, że od 2012 r. nie sporządzano sprawozdań z realizacji w/w Strategii.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy 

w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Mając na uwadze powyższe, uchwałą 

Nr XXXIX/203/2014 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 kwietnia 2014 r. został 

przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Międzybórz na lata 2014 -  2016. Monitoring z realizacji 

Programu odbywał się w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 

realizację. Sprawozdania te były przedkładane przez podmioty do MGOPS w Międzyborzu 

do 31 stycznia każdego roku.

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie 

przedstawionych przez Kierownika Ośrodka dokumentów ustalono, że osobom dotkniętym 

przemocą udzielane j est poradnictwo:

o medyczne w Niepublicznym Ośrodku w Międzyborzu. W jednostce tej wyznaczona 

jest osoba do kontaktu z klientami i koordynująca wsparcie, jest ona również 

członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego.

© psychologiczne i terapeutyczne - w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Międzyborzu w ramach umowy -  zlecenia, dwa razy w miesiącu dyżur pełni 

psycholog.
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• socjalne, zawodowe i rodzinne przez pracowników MGOPS w Międzyborzu.

Ponadto w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne.

Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie mogą uczestniczyć w Programie 

Korekcyjno - Edukacyjnym realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Oleśnicy. W Oleśnickim Centrum prowadzone są również treningi kompetencji rodzinnych 

oraz mediacje rodzinne. Osoby zainteresowane kierowane są także do Poradni Zdrowia 

Psychicznego w Miliczu oraz do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Oleśnicy, gdzie porad 

udziela pedagog, psycholog oraz doradca życia rodzinnego. W placówkach oświatowych 

funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Międzybórz prowadzone są działania edukacyjne 

mające na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

w zależności od potrzeb Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu 

zapewnia pomoc instytucjonalną. Osoby te kierowane są do Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzime prowadzonego przez Stowarzyszenie „Akson”, 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bora Komorowskiego 31.

Rada Miejska w Międzyborzu podjęła uchwałę Nr XXXVII/168/2010 z dnia 

8 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zgodnie z zapisem § 3 w/w 

uchwały, kadencja Zespołu trwała 4 lata. W związku z tym w dniu 28 października 2015 r. 

Rada Miejska w Międzyborzu podjęła nową Uchwałę Nr X/71/2015 w sprawie określenia 

trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Zgodnie z § 8 cytowanej uchwały straciła moc uchwała

Nr XXXVII/168/2010 z dnia 8 października 2010 r. Wojewoda Dolnośląski w dniu 

17 listopada 2015 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-N.4131.130.7.2015.JW1 

stwierdzające nieważność § 3 pkt 3 cytowanej uchwały Nr X/71/2015 Rady Miejskiej 

w Międzyborzu z dnia 28 października 2015 r. Wyżej wymieniony paragraf wskazywał, 

że Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji 

na wniosek Przewodniczącego Zespołu, w uzasadnionych przypadkach. Zgodnie 

z rozstrzygnięciem nadzorczym zakwestionowany przepis uchwały nie spełniał wskazanych



przez Trybunał Konstytucyjny wymogów prawidłowej legislacji, ponieważ posługiwał 

się pojęciem niedookreślonym „w uzasadnionych przypadkach”. Zdaniem rozstrzygającego 

nie jest możliwe obiektywne stwierdzenie, które przypadki będą uznawane za uzasadnione, 

ponieważ użyte określenie ma charakter niewymierny.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem albo 

prezydentem miasta, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 cytowanej ustawy. 

Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie ZI w kontekście zapisu, iż członkowie 

Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dlatego 

też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia 

możliwości udziału w posiedzeniach i pracach ZI wytypowanych przedstawicieli w ramach 

wykonywanych obowiązków służbowych i zawodowych. W Gminie Międzybórz 

porozumienia zawarto pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Międzybórz -  a Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej reprezentowanym przez Kierownika Annę Nawrot - a przedstawicielami 

podmiotów wskazanych w art. 9 a ust. 3 pkt 1 -  6 oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy porozumienia powinny być zawarte 

tylko pomiędzy burmistrzem a wskazanymi w ustawie podmiotami.

Zarządzeniem Nr 45/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy 

Międzybórz powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. W skład Zespołu weszło 11 osób. Zgodnie z § 3 cyt. uchwały w sprawie trybu 

i sposobu (...) kadencja Zespołu trwała 4 lata, dlatego też w dniu 30 listopada 2015 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Zarządzeniem Nr 0050.66.2015 powołał 

6 - osobowy nowy Zespół Interdyscyplinarny. Ustalono, że w przypadku 3 osób tj.: 

Mirosławy Rychel, Arkadiusza Koniecznego oraz Barbary Witkowskiej nie uregulowano 

kwestii dotyczącej ich uczestnictwa w Zespole Interdyscyplinarnym. W przedstawionych 

podczas kontroli porozumieniach wyżej wymienieni nie zostali wskazani do prac w ZI. 

Ponadto stwierdzono, że do Zespołu nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Kontrola wykazała, iż w okresie od 1 marca 2015 r. do 17 marca 2016 r. odbyło 

się 17 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Pierwsze uroczyste posiedzenie Zespołu 

odbyło się 12 października 2011 r. W wyniku głosowania wybrano Przewodniczącego ZI -  

Annę Nawrot, zastępcę -  Stanisławę Szeremeta i sekretarza - Marię Stefańską.

Odnosząc się do art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku Zespołu Interdyscyplinarnego
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funkcjonującego w Międzyborzu w okresie objętym kontrolą odbyło się 17 posiedzeń. 

Dokonując ich analizy ustalono, że podczas spotkań realizowana była przede wszystkim 

procedura „Niebieskie Karty”, natomiast nie stwierdzono by omawiane i realizowane były 

zadania wynikające z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy.

Wszystkie osoby powołane do Zespołu Interdyscyplinarnego złożyły oświadczenia 

o zachowaniu poufności danych pozyskanych w trakcie realizacji zadań związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Treść oświadczeń była zgodna z ustawą.

„Niebieskie Karty -  A” przekazywane były zawsze Przewodniczącemu, który ustalał 

termin spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i w trakcie posiedzenia osobiście przekazywał 

formularz NK-A jego członkom. W każdym przypadku grupy robocze powoływane były 

przez Zespół. W oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji (10 przypadków) oraz 

wyjaśnienia złożone przez Przewodniczącego ZI, ustalono następujący stan przestrzegania 

procedury:

1. Procedury „Niebieskie Karty” zostały wszczęte przez podmioty uprawnione. 

W 5 przypadkach przez Policję i w 5 przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Przekazanie formularzy NK -  A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego 

procedurę do Przewodniczącego ZI, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” powinno odbyć 

się w terminie siedmiu dni. W dwóch przypadkach termin ten został przez 

funkcjonariuszy Policji przekroczony.

3. Przewodniczący ZI zawsze przekazywał formularz NK -  A grupie roboczej 

z zachowaniem trzydniowego terminu (§ 8 ust. 1 cyt. rozporządzenia).

4. Osoby dotknięte przemocą oraz osoby podejrzane o stosowanie przemocy zapraszane 

i wzywane były bez zachowania zasady odrębności czasu.

5. Formularze NK - C i  NK - D wypełniane były na posiedzeniach grup roboczych 

w obecności osób dotkniętych przemocą oraz w obecności osób podejrzanych 

o stosowanie przemocy.

6. Grupy robocze nie opracowywały odrębnych indywidualnych planów pomocy, najczęściej 

ograniczano się tylko do wypełnienia części V w NK -  C.

7. Wszystkie działania były dokumentowane i monitorowane.

8. W trzech procedurach osoby podejrzane o stosowanie przemocy zostały skierowane 

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu objęcia 

leczeniem.
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9. Procedury zostały zakończone zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. W przedstawionych protokołach z zakończenia procedury była 

sporządzona adnotacja dotycząca powiadomienia podmiotów uczestniczących 

w procedurze.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu przedstawił 

kontrolującym rejestrację zbioru danych pod nazwą „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 

-  Zespół Interdyscyplinarny” złożoną w 2012 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Międzyborzu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zespół Interdyscyplinarny nie realizuje zadań wynikających z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy

0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. W dwóch przypadkach termin przekazania formularzy NK -  A przez przedstawiciela 

podmiotu wszczynającego procedurę tj. Policję do Przewodniczącego ZI został 

przekroczony.

3. Grupy robocze nie opracowywały indywidualnych planów pomocy.

4. Osoby dotknięte przemocą oraz osoby podejrzane o stosowanie przemocy zapraszane

1 wzywane były bez zachowania zasady odrębności czasu.

5. W przypadku 3 osób nie uregulowano kwestii dotyczącej ich uczestnictwa w Zespole 

Interdyscyplinarnym. W przedstawionych podczas kontroli porozumieniach wyżej 

wymienieni nie zostali wskazani do prac w ZI.

6. Do Zespołu nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań 

określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: 30 czerwca 2016 r.



2. Zobowiązać wszystkie podmioty związane porozumieniami i wszczynające procedurę 

„Niebieskie Karty” do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania 

Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego formularza NK-A.

Podstawa prawna: § 7 ust.l 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.

3. Grupy robocze powinny opracowywać indywidualne plany pomocy dla osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, żejest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny. 

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 4 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.

4. Należy przestrzegać przepisu by osoby dotknięte przemocą oraz osoby podejrzane 

o stosowanie przemocy zapraszane i wzywane były z zachowaniem zasady odrębności 

miejsca i czasu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 2 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.

5. W zawartych porozumieniach należy uregulować kwestię uczestnictwa w Zespole 

Interdyscyplinarnym trzech osób wskazanych w protokole pokontrolnym.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu 

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

Termin realizacji: 30 maja 2016 r.

6. Należy podpisać porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym 

z przedstawicielem organizacji pozarządowej.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 oraz ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

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

Termin realizacji: 30 maja 2016 r.
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Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 

j.Ł), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 

zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń 

w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W terminie do 30 sierpnia 2016 r. proszę o przekazanie Wojewodzie 

pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz uwag wydanych w niniejszym wystąpieniu.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Anna Nawrot -  Dyrektor MGOPS w Międzyborzu.

2. a/a

STARSZY INSPEKTOR W0JEWO3ZK 

Ewelina Zygmunt


