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Pan
Krzysztof Świątek
Burmistrz
Urząd Miasta
Kamienna Góra

WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

W dniu 24 lipca 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 Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę
sprawdzającą w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze. Kontrola została przeprowadzona
w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 czerwca 2015 roku
Plan Kontroli na II półrocze 2015 roku.
Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra po kontroli kompleksowej realizacji zadań
gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 1 8 - 1 9
lipca 2013 roku. Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną podczas kontroli
dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Michała Komorowskiego
Zastępcę

Przewodniczącego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

działającego

na

rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Kamienna Góra, zostały zawarte
w protokole podpisanym przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra w dniu 1 września 2015
roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.
W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji
stwierdzono,

że

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.
Pan Krzysztof Świątek Burmistrz Miasta Kamienna Góra w dniu 18 listopada 2013 r.
spisał porozumienia o współpracy w Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Kamienna Góra z przedstawicielami
podmiotów wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 6 oraz ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (zwanej dalej ustawą).
Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia ZI odbywają się w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie od września 2013 r. do dnia kontroli tj.
do 24 lipca 2015 r. odbyły się 23 posiedzenia Zespołu (co miesiąc). Dokonując analizy
przedstawionych protokołów ustalono, że Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Kamiennej Góry w ramach realizacji zadań
wskazanych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy realizował lub współuczestniczył w różnorodnych
programach i projektach. Ponadto podczas spotkań w ramach procedury „Niebieskie Karty”
członkowie Zł zajmowali się indywidualnymi przypadkami.
Na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla Miasta Kamienna Góra w dniu 12 sierpnia 2013 r. w trakcie
głosowania jawnego wybrano Agnieszkę Banach Górczyk - przedstawiciela Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze na Przewodniczącą ZI.
Zalecenie dotyczące zobligowania wszystkich członków do regularnego uczestnictwa
w posiedzeniach i pracy w ramach Zespołu, zostało również zrealizowane. Burmistrz Miasta
Kamiennej Góry w nawiązaniu do art. 9a ust. 13 ustawy wystosował do wszystkich
podmiotów, z którymi zostało zawarte porozumienie o współpracy pismo, w którym
przypomniał, iż członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
i zawodowych zatem zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w posiedzeniach ZI.
Dokonując analizy list obecności członków Zespołu na posiedzeniach, kontrolujący
zwrócili uwagę, że Pani Bogumiła Pawlukiewicz - przedstawiciel ochrony zdrowia, była
nieobecna na większości spotkań. W związku z powyższym należy uregulować jej dalszy
udział w pracach Zespołu.
Na posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. Zespół Interdyscyplinarny działający na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta Kamiennej Góry podjął uchwałę Nr
54, w

której

udzielił

stałego upoważnienia

Pani Agnieszce

Banach — Górczyk

Przewodniczącej Zespołu, do powoływania oraz wyznaczania terminu rozpoczęcia prac grup
roboczych zajmujących się rodzinami objętymi procedurą „Niebieskich Kart”. Podjęcie

powyższej uchwały było zgodne z zapisem § 6 ust. 15 uchwały Nr YIII/37/11 Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze z dnia 27 kwietnia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Zgodnie z § 8 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”
przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go
członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Kontrola wykazała, że we
wszystkich badanych procedurach termin przekazania przez Przewodniczącą NK-A grupie
roboczej, był zachowany.
Dokonując analizy zakończonych procedur „Niebieskie Karty” stwierdzono, że we
wszystkich badanych przypadkach zamknięcie spowodowane było ustaniem przemocy
w rodzinie. Każdorazowo zakończenie zostało udokumentowane w formie protokołu,
podpisanego przez Przewodniczącego ZI. Dokument zawierał dane dotyczące osób, wobec
których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz opis podjętych
działań. Również zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia o zakończeniu procedury
powiadamiane były podmioty w niej uczestniczące.
W wyniku zakończonej kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miasta w Kamiennej
Górze nie wydaje się zaleceń.
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