
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia  i września 2015 r.

PS-KNPS.431.4.18.2015.HB

Pan
Zbigniew Hercuń
Wójt Gminy
Lubań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 5 - 1 6  lipca 2015 r. 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.), 

zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki -  

przewodnicząca kontroli oraz Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy w Lubaniu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II 

półrocze 2015 r., zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 lipca 2014 roku do 15 lipca 2015 roku osobą 

odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Wójt 

Gminy Lubań. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny 

zawarły w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 sierpnia 2015 r. Do protokołu nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,



realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Treść oświadczeń 

odpowiadała art. 9c ust. 3 ustawy. Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące i jest to zgodne z art. 9a ust. 7 ustawy. Na podstawie treści zawartych w 

protokołach z posiedzeń oraz oświadczenia przewodniczącej Zespołu stwierdzono, iż Zespół 

Interdyscyplinarny podejmował działania zgodnie z zapisami art. 9b ust. 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 lipca 2014 r. do dnia 15 lipca 2015 r. Zespół 

Interdyscyplinarny zarejestrował wszczęcie 15 procedur „Niebieskie Karty”.

W toku kontroli analizie poddano dokumentację 10 losowo wybranych procedur.

W dziewięciu przypadkach procedury zostały wszczęte przez Policję, jedna przez pedagoga. 

Wskazuje się, iż w jednym przypadku Policja nie zachowała terminu określonego w § 7 

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, 

poz. 1245), zwanego dalej „rozporządzeniem”. W toku kontroli ustalono, iż przewodniczący 

po otrzymaniu formularza NK -  A wyznaczał skład grupy roboczej i zachowując termin 

wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia, przekazywał jej członkom informacje dotyczące 

wszczętej procedury, jednocześnie wskazując termin pierwszego spotkania. Grupy robocze 

dokonywały analizy sytuacji rodzin i wskazywały działania w indywidualnym planie pomocy. 

Dokumentacja w formie notatek służbowych potwierdza prowadzenie monitoringu sytuacji 

i podejmowanie przez członków grup roboczych działań na rzecz rodzin. W miarę możliwości 

w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą 

w rodzinie, wypełniano formularz NK - C, oraz w obecności osoby, wobec której istniało 

podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie, wypełniano formularz NK -  D. Zakończenia 

procedur dokonywano zgodnie z § 18 rozporządzenia.

W myśl art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, Gmina Lubań zapewniała osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsca w ośrodkach wsparcia. W przypadkach, kiedy podczas 

interwencji podjętej w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie, zaistnieje konieczność 

zapewnienia schronienia kobiecie i dzieciom, natychmiast przewozi się je do Domu dla 

Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej, prowadzonego przez MONAR -  MARKOT. 

W sytuacji osobistego zgłoszenia się osoby dotkniętej przemocą, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubaniu może wydać skierowanie do w/w Domu. W ramach dalszych działań 

wspólnie z kierownikiem Domu jak i pracownikiem socjalnym Miejsko -  Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Leśnej (właściwego ze względu na położenie placówki na terenie 

gminy Leśna), ustalany jest dalszy plan pomocowy rodzinie oraz koszty pobytu, 

w których partycypuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.
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