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POKONTROLNE

W dniu 20 marca 2015 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. N r 180, poz. 1493, ze zm.) zespół
kontrolny w składzie: Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca
oraz Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę
sprawdzającą w Urzędzie Miejskim w Jaworze. Kontrola została przeprowadzona w oparciu
o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku Plan Kontroli
na I półrocze 2015 roku.
Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych Burmistrzowi Miasta Jawora po kontroli kompleksowej realizacji zadań gminy
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej w dniach 23 - 24 czerwca
2014 roku.
Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz
informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dorotę Zatorską, Przewodniczącą Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz Wandę Kaczor-Wituszyńską Zastępcę Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego zostały zawarte w protokole podpisanym przez Burmistrza Miasta
Jawora w dniu 2 kwietnia 2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.
W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji
stwierdzono, że wszystkie zalecenia pokontrolne w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie zostały zrealizowane. W związku z powyższym, wydaje się ocenę pozytywną.
Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.

W dniu 4 września 2014 r. zostało zawarte Porozumienie N r OR.032.1.287.2014
0 współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie pomiędzy Gminą Jawor reprezentowaną przez Artura Urbańskiego Burmistrza Miasta Jawora a Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Osobom
Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Azyl” w Jaworze
z siedzibą ul. Zamkowa 1, reprezentowanym przez Dariusza Kudłacza -
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Interdyscyplinarnego w dniach: 18.09.2014 r., 25.11.2014 r., 3.02.2015 r. oraz 5.03.2015 r.,
czyli wymagane przepisami (art.9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
terminy zostały zachowane. Analiza przedstawionych protokołów potwierdziła realizację
zadań wskazanych w art. 9b ust.l i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Z grupy wszczętych procedur „Niebieskie Karty” od sierpnia 2014 r. do dnia kontroli
dokonano analizy dziesięciu losowo wybranych akt. Ustalono, że we wszystkich dziesięciu
procedurach na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej opracowywany był zgodnie z art. 9b
ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz § 16 ust. 1 pkt
4 rozporządzenia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”, indywidualny plan pomocy. Również wszystkie
działania podejmowane
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rodzin,

w

których
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dokumentowane. Sytuacja wyżej wymienionych rodzin była także monitorowana, o czym
świadczyły dołączone do akt sprawy sporządzane przez członków grup roboczych
(pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów) notatki, oświadczenia
1 wywiady środowiskowe.
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