
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2015 r.

PS-KNPS.431.4.11.2015.HB

Pan
Roman Kaczmarczyk
Burmistrz
Lądka - Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 26 maja 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.) kontrolerzy 

Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Honorata 

Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca kontroli oraz Piotr Szafarowicz - 

starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Lądku -  Zdroju.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji niżej wymienionych zaleceń wydanych po 

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25 - 26 lipca 2013 roku i wskazanych 

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 października 2013 roku:

1. Uchwałą Rady Miejskiej należy określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, a następnie 

przedłożyć ją  Wojewodzie Dolnośląskiemu w ciągu 7 dni od dnia podjęcia celem ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Zawrzeć porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z wszystkimi 

podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie.

3. Powołać Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przestrzegać zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczących 

funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

5. Podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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W toku kontroli stwierdzono brak porozumienia z przedstawicielem organizacji pozarządowej. 

Burmistrz Lądka - Zdroju oświadczył, iż na terenie Gminy nie funkcjonuje organizacja 

pozarządowa, która realizowałaby zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wskazuje się natomiast, iż zgodnie z § 2 zawartych porozumień,' podmioty winny były 

wyznaczyć przedstawiciela/li na członka/ów Zespołu, poprzez pisemne zgłoszenie danych 

osobowych wytypowanej/ych osoby/ób do Burmistrza w terminie 7 dni od dnia podpisania 

porozumienia.

Zalecenie nr 3 uznaje się za zrealizowane.

Burmistrz Lądka - Zdroju zarządzeniem Nr 0050.128.2013 z dnia 24 lipca 2013 r. powołał 13 -  

osobowy Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianą składu osobowego Zespołu, Burmistrz Lądka -  Zdroju wydał dnia 

11 lutego 2015 r. zarządzenie Nr 0050.36.2015, powołując 16 -  osobowy Zespół 

Interdyscyplinarny, tym samym moc straciło zarządzenie Nr 0050.128.2013.

Wskazuje się na nieprawidłowe zapisy w w/w dokumencie:

- w podstawie prawnej błędnie wskazano numer uchwały „XLII/288/13”, winno być: 

„XLIII/288/13”,

- w podstawie prawnej błędnie wskazano § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały, który brzmi: „członek 

Zespołu interdyscyplinarnego może zostać odwołany zarządzeniem Burmistrza Lądka -  

Zdroju”, albowiem powyższe zarządzenie dotyczy stricte powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, a nie odwołania członka tegoż Zespołu,

- Burmistrz wyznaczył przewodniczącego Zespołu, co jest niezgodne z art. 9a ust. 6 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.), zwanej dalej 

ustawą.

Zalecenie nr 4 uznaje się za zrealizowane.

Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Niemniej jednak stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości:

Spośród 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyły się w okresie objętym 

kontrolą, w jednym przypadku okres między posiedzeniami był dłuższy niż 3 miesiące.

7 członków Zespołu Interdyscyplinarnego tylko sporadycznie uczestniczyło 

w posiedzeniach ( 3 - 6  nieobecności), co jest niezgodne z zapisem art. 9a ust. 13 ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 9a ust. ń ustawy, tj. nie dokonano wyboru 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
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® zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia zakończenie procedury NK udokumentowano 

protokołami (poza jednym przypadkiem, gdzie nie sporządzono protokołu).

W związku z powyższymi ustaleniami uznaje się, iż Gmina Lądek -  Zdrój podjęła 

działania w celu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 14 października 2013 r. 

i je zrealizowała, natomiast stwierdzono kolejne nieprawidłowości:

1) Burmistrz wyznaczył przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, co jest niezgodne z art. 

9aust. 6 ustawy.

2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego tylko sporadycznie uczestniczyli w posiedzeniach 

( 3 - 6  nieobecności), co jest niezgodne z zapisem art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.

Z uwagi na powyższe wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Dokonać wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Termin realizacji: do 30 września 2015 r.

2) Na podstawie porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym doprowadzić do 

regularnego uczestnictwa wszystkich członków w posiedzeniach i pracach Zespołu. 

Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t., 
ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, 
zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t., 
ze zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych -  podlega karze pieniężnej od 200 do 6000 zł.

Pouczenie:

Ż-OADYREKTORA
 Vy.y.dzialu.P.o!iiy!ii .SpoloRzosl • •

k ierow nik  jednostk i kontrolującej
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