
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2 /  listopada 2015 r.

PS-KNPS .431.4.23.2015 .HB

Pan
Rafał Gronicz
Burmistrz Miasta
Zgorzelec

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 1 - 1 2  sierpnia 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 Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki -  

kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu.

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 sierpnia 2014 roku do 11 sierpnia 2015 roku osobą 

odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Burmistrz 

Miasta Zgorzelec. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywna z nieprawidłowościami.

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

zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 października 2015 r. Do protokołu nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Rada Miasta Zgorzelec uchwałą Nr 357/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. przyjęła do 

realizacji Strategię Integracji Społecznej dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na lata 2006 -  2020.
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z członków Zespołu (M.B.) w ogóle nie uczestniczył w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego a 6 osób brało udział tylko sporadycznie, co jest niezgodne 

z zapisem art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie treści zawartych w protokołach stwierdzono, iż Zespół Interdyscyplinarny 

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

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował:

- od 01.08.2014 r. do 31.12.2014 r, -  16 wszczętych procedur „Niebieskie Karty”, z tego 11 

zostało zakończonych,

- w okresie od 01.01.2015 r. do dnia kontroli -  27 wszczętych procedur „Niebieskie Karty”, 

z których 2 zostały zakończone.

W toku kontroli analizie poddano dokumentację 10 losowo wybranych procedur. W siedmiu 

przypadkach procedury zostały wszczęte przez Policję, jedna przez pedagoga, dwie przez 

pracownika socjalnego MOPS. 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 w dalszej części 

„rozporządzeniem”. Przewodniczący po otrzymaniu formularza NK -  A powoływał 

grupę roboczą (nie posiadając upoważnienia wszystkich członków Zespołu) i zachowując 

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

dotyczące wszczętej procedury, jednocześnie wskazując termin pierwszego spotkania. We 

wszystkich poddanych kontroli procedurach, grupy robocze dokonały analizy sytuacji rodzin i 

wskazały działania w indywidualnym planie pomocy. Dokumentacja w formie notatek 

służbowych potwierdziła prowadzenie monitoringu sytuacji rodziny i podejmowanie przez 

członków grup roboczych działań na rzecz rodziny. W omawianych przypadkach, 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 

N K - D .

Zakończenia procedur dokonywano zgodnie z § 18 rozporządzenia.

W myśl art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy Gmina Miejska Zgorzelec zapewniała osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu.


