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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

W dniu 26 maja 2015 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) 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
sprawdzającą w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. 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 Stronia Śląskiego po kontroli kompleksowej realizacji zadań gminy
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 lipca
2013 roku. Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację
oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez

Małgorzatę Lech - Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zostały zawarte w protokole podpisanym przez
Burm istrza Stronia Śląskiego w dniu 11 czerwca 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,
a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.
W dniu 30 września 2013 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w Zespole
Interdyscyplinarnym

pomiędzy Burmistrzem

Stronia Śląskiego

a Prezesem Zarządu

Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej - Ireną Foremnik. Do prac w Zespole
Interdyscyplinarnym z ramienia Stowarzyszenia został wyznaczony - Wiesław Ryczek.
Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają
się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie od
sierpnia 2013

r. do dnia kontroli tj.

do 26 maja 2015 r. posiedzenia Zespołu

Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim odbywały się w terminach zgodnych z cytowaną
ustawą. Dokonując analizy przedstawionych podczas kontroli protokołów z posiedzeń
ustalono,

że

Zespół

prawidłowo

realizował

wskazania

art.

9b

ust.

1 i 2 w/w ustawy.
Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zadeklarowali się do regularnego
uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zł. W celu sprawdzenia realizacji zalecenia
dokonano analizy list obecności, które były dołączone do protokołów z posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego. Stwierdzono, że większość osób brała udział w posiedzeniach
regularnie.
Wszyscy

członkowie

Zespołu

Interdyscyplinarnego

złożyli

oświadczenia

Burmistrzowi Stronia Śląskiego o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskiwanych
przy realizacji zadań. Tekst oświadczeń był zgodny z art. 9c ust. 3 ustawy.
Jednocześnie na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy, Rada Miejska Stronia Śląskiego
podjęła w dniu 30 września 2013 r. Uchwałę Nr XXXV/279/13 w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Działania kontrolne dotyczyły także realizowanej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, procedury „Niebieskie Karty”. Ustalono, że informacja o przekazywaniu NK - B
osobie doznającej przemocy zamieszczana jest na ostatniej stronie formularza NK - A.. We
wszystkich badanych przypadkach „Niebieskie Karty -

A” były podpisane przez

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Ustalono również, że zgodnie z § 8 ust.
1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, Przewodnicząca ZI
powołując grupę roboczą w terminie trzech dni przekazywała jej N K -A .
Dokonano analizy pięciu zamkniętych procedur „Niebieskie Karty”. We wszystkich
przypadkach stwierdzono, że zamknięcie spowodowane było ustaniem przemocy w rodzinie.
Każdorazowo zakończenie zostało udokumentowane w formie protokołu, który zawierał dane
dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura,

datę jej

rozpoczęcia

2

i zakończenia oraz opis podjętych działań. Zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia
o zakończeniu procedury powiadamiane były podmioty uczestniczące w niej.
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