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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 18 i 19 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. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, 

ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki, 

przewodniczący zespołu oraz Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Miejskiego w Złotoryi w zakresie realizacji 

zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola 

została przeprowadzona w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 

29 grudnia 2014 roku Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 

roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła pani Zofia Słomiana. 

Obsługę organizacyjno -  techniczną Zespołu zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Złotoryi, gdzie przeprowadzone zostały czynności kontrolne.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywna, której uzasadnieniem jest ustalony 

w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz Protokół kontroli podpisany przez Burmistrza 

Miasta Złotoryja w dniu 20 kwietnia 2015 roku, 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 w zakresie opracowania



i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014 -  

2020, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, a także obowiązku ustalenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania w drodze uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi, zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta Złotoryja zawarł porozumienia o współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 6  oraz ust. 4 i 5 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedmiotowe porozumienia spisano na 

jednakowych drukach zawierających m.in. zobowiązanie do zapewnienia udziału 

przedstawiciela na posiedzeniach zespołu lub w grupach roboczych oraz pokrywania kosztów 

przejazdu, itp.

Na podstawie porozumień o współpracy Burmistrz Miasta Złotoryja wydał 

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W jego skład powołano 20 osób, w tym po siedmiu przedstawicieli 

pomocy społecznej i oświaty. W okresie od 28 września 2012 roku do 23 stycznia 2015 roku 

skład Zespołu Interdyscyplinarnego był pięciokrotnie zmieniony zarządzeniami Burmistrza 

Miasta Złotoryja.

Zaświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Nr DRZDO/403/001271/12/ER/23396 z dnia 12 kwietnia 2012 roku o rejestracji zbioru 

danych osobowych pod nazwą „Osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące 

przemoc” potwierdza realizację obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie danych 

osobowych. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli również 

Burmistrzowi Miasta Złotoryja oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, 

zgodne z treścią art. 9c ust. 3 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 18 marca 2015 

roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się nie rzadziej niż co 

3 miesiące, tym samym spełniony został obowiązek wynikający z art. 9a ust. 7 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z każdego posiedzenia sporządzano listy obecności 

oraz protokoły na podstawie, których stwierdzono realizację zadań stawianych Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ocenie Organu kontrolnego należy jednak zintensyfikować działania w stosunku do 

osób stosujących przemoc w rodzinie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Złotoryi oraz dopilnować, ze względu na liczne nieobecności, przestrzegania art. 

9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczącego wykonywania przez
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członków Zespołu Interdyscyplinarnego swoich zadań w ramach obowiązków służbowych 

lub zawodowych.

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) nie stwierdzono 

nieprawidłowości w losowo wybranej grupie kontrolnej. Przestrzegać jednak należy, aby 

w dokumentacji indywidualnych przypadków były informacje o skutecznym przekazywaniu 

osobom doznającym przemocy formularza NK-B.

Ponadto ustalono, że Miasto Złotoryja w oparciu o działania m.in. podejmowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i sprawców przemocy oraz 

Poradnię Psychologiczno -  Pedagogiczną realizuje w szerokim zakresie zadania związane 

z poradnictwem i edukacją. W przypadku konieczności zapewnienia schronienia osobom 

doznającym przemocy w rodzinie pracownicy socjalni MOPS współpracują 

z specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy we Wrocławiu i Wałbrzychu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi 

w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

M i
DY

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi,
2. a/a

. DYRE.K i/W OZiAtli
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