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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17 i 18 marca 2016 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.) zwanej 

dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki -  

przewodnicząca kontroli oraz Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze w zakresie 

realizacji 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 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2015 roku do dnia kontroli tj. 17 marca 2016 roku 

osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był 

Burmistrz Miasta i Gminy -  Zbigniew Potyrała. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Twardogórze, w siedzibie którego przeprowadzono czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 kwietnia 2016 r. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.
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Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwałą Nr XVII.102.2012 

z dnia 27 marca 2012 r. przyjęła do realizacji Strategię Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2012 - 2020. W części 

diagnostycznej jako główne problemy, mające wpływ na występowanie zjawiska przemocy 

w gminie, wskazano problemy uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zgodnie z zapisami 

Strategii działania gminy zmierzające do ograniczenia skali problemu zostały określone 

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomani a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Ustalono, że w/w Program dla Gminy Twardogóra na lata 2011 -  2016 

został przyjęty uchwalą Nr XI.56.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 

2011 r.

Odnosząc się do art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, gmina zobowiązana jest do prowadzenia 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Gmina Twardogóra realizuje to zadanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy Rada Miejska w Twardogórze w dniu 10 listopada 

2010 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/308/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 grudnia 2010 r. Wojewoda 

Dolnośląski stwierdził nieważność § 2, § 3 ust. 1 we fragmencie „wyznaczając spośród nich 

Przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego”, § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 we fragmencie 

„bądź społecznie” przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały Rady Miejskiej kadencja zespołu interdyscyplinarnego 

w gminie Twardogóra trwa 4 lata. Zespół Interdyscyplinarny I kadencji został powołany 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Nr 63.2011 z dnia 10 marca 2011 r. 

(skład Zespołu zmieniono zarządzeniami: Nr 436.2012 z dnia 24 września 2012 r. oraz Nr 

558.2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.) działał w okresie od 10 marca 2011 r. do 10 marca 

2015 r.
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W dniu kontroli w gminie Twardogóra funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny 

II kadencji powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy od dnia 11 marca 2015 r. 

zarządzeniem Nr 46.2015 z dnia 10 marca 2015 r., w składzie którego byli przedstawiciele 

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy, z którymi Burmistrz Miasta i Gminy 

Twardogóra zawarł porozumienia o współpracy „w cełn zapewnienia współpracy w zakresie 

tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego',\

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Buimistrzowi 

oświadczenia o zachowaniu poufności danych, których treść była zgodna z art. 9c ust. 3

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji odbyło się 

19.03.2015 r., wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza

Przewodniczącego Zespołu stwierdzono, iż Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania, 

o których mowa w art. 9b ust. 2 ustawy.

„Niebieskie Karty”, z których jedna do dnia kontroli została zakończona. W toku kontroli 

analizie poddano całość w/w dokumentacji. W zakresie realizacji procedury NK nie 

stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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

Twardogóra współpracuje z Punktem Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez 

Stowarzyszenie „Akson” we Wrocławiu przy ul. Bora Komorowskiego 31.

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze uzyskał 

zaświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 września 

2015 r. o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie: „Przemoc w rodzinie -  ofiary 

i sprawcy przemocy”.

W  wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy 

Twardogóra w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.

ustawy.

Zespołu. W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwoływane 

były zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy. Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły i listy 

obecności. Na podstawie treści zawartych w protokołach posiedzeń oraz oświadczenia

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny realizował dziewięć procedur

Z UD. W O JEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Do wiadomości:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze.
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