Wrocław, dnia 4j^sierpnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.4.15.2015.HB

Pan
Krzysztof Halicki
Wójt Gminy
Platerówka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniu 29 - 30 czerwca 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 Gminy w Platerówce.
Przedmiotem kontroli była ocena realizacji niżej wymienionych zaleceń wydanych po kontroli
kompleksowej przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2013 r. i wskazanych w wystąpieniu
pokontrolnym z dnia 21 października 2013 roku:
1. Podjąć działania mające na celu opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
2. Do Zespołu Interdyscyplinarnego powołać przedstawiciela organizacji pozarządowej.
3. Organizować posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na trzy miesiące.
4. Zobowiązać Zespół Interdyscyplinarny do realizacji wszystkich zadań określonych w art. 9b
ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Powoływać grupy robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do potwierdzania odbioru
formularza NK-A i terminowego przekazywania go członkom zespołu.
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7. Zobowiązać

Przewodniczącego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

do

niezwłocznego

podejmowania czynności we wszczętej procedurze zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” oraz ich dokumentowania.
8. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do wzywania osoby, wobec
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz zapraszania osoby, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu
interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
9. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do wypełniania formularzy
„Niebieska Karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”.
10. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego do opracowywania w ramach procedury
indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie oraz jej rodziny, zawierającego propozycje działań pomocowych.
11. Dokonać zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zbioru danych osobowych dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na
I półrocze 2015 r., zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za
realizację zaleceń pokontrolnych jest Wójt Gminy Krzysztof Halicki.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) pełni Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Platerówce z siedzibą w Urzędzie Gminy.
Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz informacje
i

wyjaśnienia

udzielone

przez

Panią

Ewę

Abramek

-

przewodniczącą

Zespołu

Interdyscyplinarnego, zostały zawarte w Protokole kontroli podpisanym bez wnoszenia
zastrzeżeń przez Wójta Gminy w dniu 4 sierpnia 2015 r.
W zakresie realizacji przez Gminę Platerówka zaleceń wydanych po kontroli
kompleksowej przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2013 r. wydaje się ocenę pozytywna.

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

Zalecenie nr 1 zrealizowano.
Uchwałą Nr 111/13/15 Rady Gminy w Platerówce z dnia 28 stycznia 2015 r. przyjęto do
realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Platerówka na lata
2015 — 2020 z uwzględnieniem zadań w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki
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i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie
i ochrony zdrowia.

Zalecenie nr 2 zrealizowano.
W dniu 3 grudnia 2013 r. Wójt Gminy Platerówka w celu zapewnienia współpracy
w zakresie skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawarł porozumienie z przedstawicielem organizacji
pozarządowej.

Zalecenie nr 3 zrealizowano.
W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się zgodnie
z wymogiem określonym w art. 9a ust. 7 ustawy.

Zalecenie nr 4 zrealizowano.
W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny realizował

zadania określone

w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zalecenie nr 5 zrealizowano.
W

prowadzonych procedurach NK

grupy

robocze

zostały powołane

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Zalecenie nr 6 zrealizowano.
We

wszystkich

przypadkach

przewodniczący

Zespołu

Interdyscyplinarnego

po

otrzymaniu formularza Niebieska Karta - A potwierdził jego przyjęcie własnoręcznym podpisem
i datą.

Zalecenie nr 7 zrealizowano.
W

prowadzonych

procedurach

NK

członkowie

grup

roboczych

niezwłocznie

podejmowali czynności zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz
je dokumentowali.

Zalecenie nr 8 zrealizowano.
W ramach realizacji procedur, na posiedzenia grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia, zapraszano osoby, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte
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przemocą w rodzinie. Natomiast zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego na spotkania grup roboczych wzywała osoby, wobec których istniało
podejrzenie, że stosują przempc w rodzinie.
Zalecenie nr 9 zrealizowano.
Zgodnie z § 8 ust. 2 - 7

rozporządzenia w obecności zaproszonej osoby, co do której

istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie wypełniano formularz „Niebieska
Karta - C”, oraz w obecności osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, wypełniano formularz „Niebieska Karta - D”,.

Zalecenie nr 10 zrealizowano.
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, członkowie grup roboczych w prowadzonych
procedurach, opracowali indywidualne plany pomocy dla osób, co do których istniało
podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie i ich rodzin, zawierające opis działań
pomocowych, konkretne zadania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Zalecenie nr 11 zrealizowano.
Kierownik

Gminnego

Ośrodka Pomocy

Społecznej

w

Platerówce przedłożyła

potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zbioru danych osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny w Platerówce” (UPO z dnia 25
lutego 2014 r.). Ponieważ złożony wniosek nie zawierał podpisu elektronicznego, tego samego
dnia przesłano pocztą jego wydruk opatrzony podpisem osoby uprawnionej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż zalecenia wydane po
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 1 - 2 sierpnia 2013 r. zostały w całości
zrealizowane.
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