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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 i 21 czerwca 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 Pieńsku w zakresie 

realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 czerwca 2015 roku do dnia kontroli tj. 20 czerwca 2016 

roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był 

Burmistrz Miasta i Gminy -  Jan Magda. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI) zapewniał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pieńsku, w siedzibie którego przeprowadzono czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywna z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny 

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

nie wniesiono zastrzeżeń.

1



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 Pieńsku podjęła uchwałę nr XIII/57/2015 

z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XII/48/2015 z dnia 

30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu dla Miasta i Gminy Pieńsk na lata 

2016 -  2021. W dokumencie wskazano cele strategiczne, do każdego z nich określono cele 

operacyjne i zaplanowano konkretne działania. Jednym z celów strategicznych jest 

ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych 

na wykluczenie społeczne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

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 Pieńsk na lata 2012 -  2016 został 

przyjęty uchwałą nr XXII/109/2012 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2012 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 Pieńsk realizuje to zadanie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust.15 ustawy Rada Miejska w Pieńsku w dniu 28 kwietnia 2011 r. 

podjęła uchwałę nr YIII/40/2011 w sprawie określenia warunków funkcjonowania oraz trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pieńsku. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 maja 2011 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził 

nieważność przepisów ust. 1 rozdziału 2 oraz ust. 3 rozdziału 3 załącznika do uchwały.

Dodatkowo wątpliwość wzbudził zapis ust. 1 w rozdziale 3 załącznika do uchwały: 

„Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 

Burmistrzem Miasta i Gminy a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, 

zaś w przypadku członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wskazanego przez Burmistrza”. W związku z powyższym zwrócono się do Wydziału 

Nadzoru i Kontroli DUW z prośbą o podjęcie stosownych działań leżących 

w kompetencji Wydziału, celem stwierdzenia prawidłowości wyżej przytoczonego 

zapisu.



Zarządzeniem nr 84/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk 

powołał 11 -  osobowy Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele 

podmiotów, z którymi zawarto porozumienia oraz reprezentant Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którą porozumienie nie zostało zawarte, co jest 

niezgodne z art. 9a ust. 8 ustawy. Kolejnymi zarządzeniami nr 50/2013 z dnia 13.05.2013 r., 

nr 24/2014 z dnia 17.03.2014 r. oraz nr 36/2016 z dnia 5.04.2016 r. Burmistrz dokonał zmian 

w składzie Zespołu.

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli Burmistrzowi 

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

ustawy.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 6.10.2011 r., wybrano 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza 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 oraz oświadczenia Przewodniczącego Zespołu stwierdzono, 

iż Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania, o których mowa w art. 9b ust. 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 25 wszczętych 

procedur „Niebieskie Karty”, z których 15 do dnia kontroli zostało zakończonych.

W toku kontroli analizie poddano pierwszych 10 procedur z rejestru. W zakresie 

realizacji procedury NK nie stwierdzono nieprawidłowości.

Formalnie zakończenia procedur dokonano zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”. Jedynie wątpliwości wzbudził fakt zakończenia procedury 

wszczętej dnia 12.07.2015 r. z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań, 

opierając się głównie na informacji otrzymanej od osoby, wobec której istniało podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą. Osoba poszkodowana zobowiązała się do zgłoszenia męża 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyraziła gotowość 

korzystania z Punktu Pomocy Rodzinie i poinformowała, że w domu nie ma awantur, pomimo 

że „mąż dalej codziennie pije, jest spokojny”. Zwraca się uwagę, aby w przyszłości 

podejmując decyzję o zamknięciu procedury, mieć na uwadze schemat przemocy 

(powtarzalność fazy narastania napięcia, gwałtownej przemocy i fazy „miodowego miesiąca”) 

i nie sugerować się oświadczeniem osoby pokrzywdzonej, a jedynie faktami zgromadzonymi 

podczas realizacji procedury. Nadmienić należy, że w dokumentacji tej procedury była 

informacja, iż „niestosowne zachowania męża wobec żony” w tej rodzinie trwały od 10 lat.



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

współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 

w Wałbrzychu i posiada opracowaną procedurę kierowania osób do w/w jednostki.

Zgłoszony przez Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku 

zbiór danych osobowych o nazwie: „Informacje o osobach i rodzinach zgłoszonych 

do Zespołu Interdyscyplinarnego” został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (zaświadczenie z dnia 21.06.2016 r.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Pieńsk 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1. Burmistrz Pieńska nie zawarł porozumienia o współpracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Zawrzeć porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Gminną

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.).
Termin realizacji: 31 października 2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, 
ze zm.), 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 dnia 4 listopada 2016 r. kierownik 
jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, 
uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.
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Do wiadomości:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku.
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