
I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy Pacanów. 28 133 Pacanów. uł. Rynek 15, RUGON: 000548710,

NIP: 655 1184-418. tel.:41 37:654 03, 41 376 52 88; fax: 41 3-76 5-9 80. c-mail:

Burmistrzem Miasta i Gmin:,: jest Pan Wiesław Skop.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrole przeprowadzo zespół pracownkow Wydziału PohnkJ Spoleczne Zdrowia

Swięrokrzyskiego Wcuewódzk:epp w Kielcach zaurudnionych w Oddziale

ds. informatyzacji i Spraw Społecznych: Grzegorz Trapcia — starszy inspektor wojewodzki

(kierujący zespołem kontrolerów), Michał Siwierski -- kierownik oddziału. Kamila Odzimkowska

inspektor wojewódzin.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli

numer odpowiednio 547/2019, 546/2019 oraz 548/2019 z dnia 23 lipca 2019 r, wydanych przez

Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Przedmdotem kontrob brki rcabzacia przuz samorząd tznrrnny zadań wiasn rb w obszarze

przeciwdziałania przemocy rodzinie wynikaąc rb z art. 6 ust. 2 usuwu o przeciwdziałaniu

przemocy w rodztnie Dz U. 2015, poz. I 39u;- tj.:

sosob opracowania. prz:jęcia I ieaizacii Gminnego Propramo Przuciu-, działania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzime;

2. Prowadzenie poradnictwa i intenycnc w zakresie przeciwdziałania przemocy W rodzinie.

w szczerolnosu poprzez dziajama edukacrjne w rodzinach zairożonych nrzemocą

w rodzinie;

3. Sposób zapewnienia osobom dotkncu;m rierflJc w rodzinie nileisO ośrodkach

wsparcia;

4. Sposób orworzenia działania zespołu tnterdyscyplinarnego.

Protokół

kontroli kompleksowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miasta i Gminy iy Pacanowie

Kontrolę w sied.zibie jednostki przeprowadzono w dniu I sie.rpnia 2019 roku. Dokonano

wpisu do Kih.ki kopi/mE [Jiyędu Gminy pod pozycją nr 5/2019,
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V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W dniu 22 lipca 2019 r. pismem znak: PSZ.yI.431.102019 wojewoda świętokrzyski
powiadomił, zachowując termin wynikający z i3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie z dnia 3 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 126, poz. 718), Pana Wiesława Skopa
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów o planowanym przeprowadzeniu kontroli kompleksowej

dniu I sierpnia br. W przedmiotowym piśmie zwrócono się z prośbą o przygotowanie
następujących dokumentów:

Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii: uchwaly w sprawie
przyjęcia w/w Programu wraz z załącznikiem, uchwały określającej tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu .interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzenia \V sprawie powołania

zespołu interdyscyplinarnego, zarządze.ń w sprawie zmian w składzie zespołu
interdyscyplinarnego;

— .Dokumentacji dot. funkcjonowania zespołu, w tym: porozumień, oświadczeń

o zachowaniu poufności danych uzyskanych w trakcie pracy w Zespole,

protokołów posiedzeń Zespołu• •w okresie objętym oceną;

— Udzielenia informacji dotyczących zagadnień, wynikających z przyjętego Uchwalą

Nr 76 Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20142020, zawartych

załączonych do pisma tabelach.

Należy zauważyć, iż Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów nie skorzystał z prawa
do złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli, Osobą wyznaczoną
przez Pana Burmistrza do udziału w kontroli ze strony jednostki samorządu został Pan Edward
Wojniak Kierownik MiejskoGnńnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w •Pacanowie. W dniu
kontroli Zespołowi inspektorów udostępniono jedynie dokumentację dotyczącą realizacji
prowadzonych przez Zespól interdyscyplinarny procedur „Niebieslde Karty” oraz Zarządzenie
powołujące skład tegoż Zespołu. Pomimo kilkukrotnych próśb, pozostałe dokumenty nie byly
udostępniane, co w znacznym stopniu utrudn.ialo sprawne prowadzenie czynności kontrolnych.
W związku z powyższym ok godz. 13.00 poproszono o spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy
Pacanów, na którego ręce złożono pismo z prośbą o niezwłoczne udostępnienie brakującej
dokumentacji z zakresu objętego kontrolą zał. nr 1. Po rozmowie, oraz przyjęciu pisma przez
Burmistrza dokumenty zostały udostępnione zespołowi przeprowadzającemu czynności
kontrolne.

W dniu 7 sierpnia br. Pan Edward Wojniak Kierowni.k MGOPS w Paca.nowie przesłał
na adres mailowy inspektora przeprowadzającego kontrolę Protokół z posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów, odbytego
w dniu 28 marca oraz li lipa 2019 r[zał. nr 2j. Dokumenty te nie zawierają żadnych podpisów,
nie została do nich dołączona też żadna lista obecności osób biorących udział w” spotkaniu.
Warto zwrócić uwagę, iż dokumentacja dt. spotka:nia w dniu 28 marca nie została udostępniona
zespołowi inspektorów w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

W dniu 12 sierpnia br. na adres maiłow3” jednego z inspektorów biorących udział
w kontroli wplynął kolejny maił od Pana Edwarda Wojniaka Kierownika MGOPS w Pacanowie.
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Załączniki do maila ponownie stan.owily Protokoły z posiedzeń Zespołu interdyscyplinarnego
dniach 28 marca i II ].ipca 2019 r. Skany dokumentów zawierają podpisy cztcre.ch osób,

prawdopodobnie członków Zespołu podpisy są czytelne) [zał. nr 3]. Powyższe
działania wskazują, iż w dniu kontroli jednostka mogła nie posiadać protokołu kontroli z dnia 28
marca br. I został on opracowany i podpisany już po przeprowadzeniu czynności kontrolnych.
Sam protokół nie jest kompletny, i me obejmuje wszystkich kwesdi poruszanych na spotkaniu.
Protokol nie zawiera informacji tu. kończonych procedur „Niebieskie lKarty”, a jak wynika z akr
kontroli w tym dniu zakończono procedurę w sprawie znak: OPS652.8.20l 6 zał. nr 4j.

Ponadrc w trakcie czynności kontrolnych zespołowi udostępniono inny protokki
z posiedzenia w dniu li lipca. który zawierał podpisy 10 członków zespołu.

1) Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gmina Pacanów rzęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na mocy Uchwały Nr kitl/327/14 Radu Gminy w Pacanutt w z dwa 30
czera:ca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie tu Gmtnie Pacanów na laet 2014-2019 zał Nr 5]. Użyta w Uchwale nazwa Programu
me w pełni odpowiada wymogom wskazanym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustaut z dwa 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy tu rodzinie (Dz. U. 2015n, poz. 1390) I jest wewnętrznie
sprzeczna ponieważ w przyjęre Uchwale akcentuje przyjęcie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacanów natomiast poprawne brzmienie jego
nazwy opublikowano w załączniku będącym programem. Wykonanie Programu powierzono,
zgodnie z 3 Uchwały Wójtowi Gminy Pacanów.

Program stanowiący załącznik do Uchwały zawiera we wstępie uzasadnienie wskazujące
na potrzebę systemowego prowadzenia interdyscyplinarnych oddziaływań w obszarze
przeciwdziałanra przemocy w rodzinie, W dalszej jego części zamieszczono zestawienie
podstawowych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadania, opisujących
i definiujących zjawisko przemocy oraz regulujących sposób działa.nia w sytuacji
jej W stępowania, Zestaw dokumentów ważnych d]a realizacji Programu zawiem również
informacje na temat krajowego, wojewódzkiego powiatowego programu przeewdziałania
przemocy w rodzinie. Programy te 1ednak urracły wazność, a aktualnie obowiązujące me zostały
przywołane i pod.ane jako możliwe do wykorzuseinia poprzez aneksowanic obowuizuj ąccgo dla
Gmsny Programu.

\\ olc c zc rgmn z n tccn cmra mr ar C/Oc J pr/crsoc

-Ć QoflL n( nr/cz Cac _„ ci y J L1 nca. flUcQm mm r \ mc

Li r A,ac pr_a „c m cni t c na x icU Dc t sc pr,rnnc

motywującą do podejmowania interdyscyplinarnych oddnaływań zwiększających nwwąmhwie
skuteczność przeciwdziałania przemocy.

ctasiępny. trzeci rozuziai Programu poswęconodiagnoinc zjawisKa rrzemoc:e
rodzinte. Diagnoza 7aXucra m.in. dane St.it}”stuc/nc dotyczące zjawiska przemocy na terenie

C rei i”cnc r crc zrU1 uJ tLOfl „t \ r I przc oc

oraz pr/cz Gminny Zespół Interdysccplinarny w Pacanowe dotuczą reahz.ac1i procedury

Nic ąt Pc J rita r/( 9 a” ne nedn caii mahzc

porównawczej umozhwiającej określenie dynamiki zjawiska przemocy.
Dalsza część diagnozy zawIem wyniki hadana przeprowadzencgo przez Korporację

Badawczą we Wrocławiu na zlecenie Regionainctzo Ośrodka Polityki Spoiecznei tu Kiełcadi
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W 2013 roku. Badanie to poświęcono relacjom panującym w rodzinach i środowisku szkolnym
na terenie województwa świętokrzyskiego i ich wpływie na kształtowanie zachowań dziecka.
Niestety zamieszczone w Programie wykresy graficzne są nieczytelne i nie ma możliwości ich
jednoznacznej interpretacji oraz przeprowadzenia analizy porównawczej.

W końcowej części rozdzialu zamieszczono informację na temat cyldów przemocy
w rodzinie i ogólną konkluzję na temat potrzeby zintensyfikowania działań ograniczających
zjawisko przemocy na terenie Gminy Pacanów uzasadnioną przedstawionymi w diagnozie
danymi z terenu gminy oraz wynikami zaprezentowanych badań.

W czwartym rozdziale Programu wymieniono zasoby instytucjonalne Gminy Pacanów,
które w zakresie swoich kompetencji mają za zadanie przeciwdziałać przemocy
w rodzinie, do których zaliczono Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespól Interdyscyplinarny,
Gminną .Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Służbę Zdrowia, Placówki
oświatowe, Punkt konsultacyjny ds. uzależnienia alkoholowego oraz instytucje dzialające na rzecz
mieszkańców gminy dotkniętych przemocą, współpracujące z miejscowymi służbami
pomocowymi:

— Sąd Rejonowy w BuskmZdroju,

— Prokuratura Rejonowa w BuskuZdroju,

Komisańat Pobcji xy Stopnicy,

•Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BuskmZdroju,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w BuskuZdroju,

Poradnia Psychologiczno••Ped•”agogiczna w BuskmZdroju.

W kolejnym rozdziale Programu wymleniono jego cel główny, którym jest ograniczanie
zjawiska prze.mocy w rod•zinie oraz cele szczegółowe:

1. Zwiększanie umiejętności .i wiedzy pracowników .i.nstNtucji i organizacji
działających na rzecz rodziny i przeciwdziałania przemocy rodzinie;

2, Edukację dzieci i młodzieży;

3. Propagowanie wiedzy na temat mechanizmów przemocy wśród mieszkańców

gminy;
4. Poprawę wspólp.racy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na

terenie gminy na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie;

5. Nawiązanie stałej współpracy z instytucjami ponad gminnymi i organizacjami
działającymi poza terenem Gmi.ny Pacanów;

6. Udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy i ją stosujących.

Program nie zawiera harmonogramu zaplanowanych działań, zamieszczono w nim
jedynie krótką informację na temat potrzeby monitorowania i ewaluacji polegającej na corocznym
zbieraniu i prezentowaniu danych statystycznych na temat liczby i jakości przeprowadzonych
działań oraz prowadzonej profdaktyłd i udzielanej pomocy osobom uwikłanym w przemoc.
W trakcie kontroli nie przedstawiono jednak zespołowi kontrolerów w/w dokumentów.

Ostami, siódmy rozdział zawiera informacje na temat przewidywanych efektów realizacji
programu w postaci m.in. zmiany postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
zmniejszenia liczby przypadków przemocy w rodzin.ie, zwiększenia zaangażowania społeczności
lokalnej w sprawy przeciwdzialania przemocy, zbudowania systemu działań w zakresie pomocy
rodzinom i osobom dotk.niętych przemocą w rodzinie.
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w •Rodzinie w Gmi.nie Pacan6w na lata
2014-2019 sporządzono ry sposób zbyt ogólny, pozbawiając go kilku istotn.ych elementów. Dane
liczbowe doc zjawiska przemocy na terenie gminy zostały przedstawione

sposob uproszczon.y, bez wskazania na intensywność zjawiska przemocy. Brak harmonogramu
działań, wznaczeflla odpowiedzialnych za nie partnerów (osób lub instytucji) oraz
przewidywanych terminów reałizacj umemożliwia dokonywanie skuteczne; oceny założeń

przyjętych w Programie. Wprawdzie określono w nim na czym będzie polegał monitoring, jednak

podczas kontroli me przedstawiono zacinego dokumentu będącego odniesieniem do stanu

cah;ac1” NictĘ t1i\wc b— arco c2o n mit r an L rch1_c pezcołi c1 przcd Cu nec

zaplanowanych w Programie oraz określenia narzędzi ternu służscych unlemozIiwa wenfihacię

realizacji Programu przyiętego na lata 2Ł 4-2019.

2) Prowadzenie poradnictwa i interwencji xy zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach

zagrożonych przemocą w rodzinie:

W trakcie kontroli jako realizację powyższych działań, wskazanych att- 9b ust. 2 pkt 2
ustaw-v o przeciwdzialamu przemocy w rodzinie, wykazano przekazując do wglądu 2 rodza;e

ma cn ił 1rfe rmi.c n” ki” Jotki „formaror5 ur iz inrcrri „c e o 2 hąmprrwch n „ieczm rb

Opis kampanii oraz upowszechniane materiały sranową [zał. nr 6] do protokołu.

W związku z meudostepnieniem zespołowi kontrolnemu podczas kontroli

podsumowama,”sprawozdania z realizacji działań nie ma możliwości ustalen;a gdztc, dr jakiej

grupy- docelowej oraz jakim nakładem materiały były upowszechniane.

3) Sposób zapewnienia osobom dodailętym przemocą w rodzinie miejsc

w ośrodkaeh wsparcia:

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie

osobom doznającym przemocy czasowego schronienia. W przedstawionej dokumentacji nie

zostały w sposób formalny określone procedury, kierowania ofiar do ośrodków ponadrminnych.

W toku kontroli ustalono, że w badanym okresie nie wystąpily okoliczności uzasadniające

odizolowanie osób pokrzywdzonych od sprawców przemocy, poprzez zapewnienie

im bczpeeznego schronienia XV ośrodku wsparcia.

\V ob-esie poddanym kontroli na. terenie Gminy nie prowadzono- także interwencji

w trybie art. 12 a skutkuj cach udeb rantem dzieci z rodzin sy związku z przemocą domowa.

4,) Sposób utworzenia i dzializrnlz zespob: interdyscyplinarnego

\y okresie objętym ocena tryb i sposób powoływania i odwo.lywantn czionaow zespołu

intcrdyscyplinarneuo o-raz szczeLroiowe uarunk funkcjonowania zespołu interdyeyp]narnego

okreśLi Uchwała \r XVIII/Ii 11 Radt Gmint Pacanów z dnia 25 listopada ti ll r.

r rr9 5 zD 2Ąh

Y. o przeclwdzJa!anlu przemocy todzmc (Dz. l_ - Nr ISo, poz 1493 ze zm.1 Xv 7V erko z art. I S

ust. 2 pkt 13 usrau dnia 5 marea I 9)0 r -a samorządzie gnunnym JDz.L.z20 13 poz. 594 ze

znal. Uchwała została wydana z tstomym naruszeniem prawa, tj.:



— Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej
poprzez powtórzenie i ewentualną mody6kację:

• Art. 9a ust. 35 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w

pkt 1 Uchwały

Art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 1 pkt

2 Uchwały

• Art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 1 pkt

3 Uchwały;

• Art. 9b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2 pkt

I Uchwały;

• Art. 9b ust. 2 pkt 1 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

w 2 pkt 2 Uchwały;

Art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2 pkt

4 Uchwały;

• Art. 9a ust 7 ustawy o przeciwdziałaniu prze.mocy w rodzinie w 2 pkt

5 Uchwały;

• .A.rt, 9a ust 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w
Uchwały;

• Art. 9a ust. ł0 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi.nie w

pkt I Uchwały;

• Art. 9b ust. 3 pkt U3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

w .3 pkt 4 Uchwały;

• A.rt. 9a ust. 1.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w

•LJchwały;

A.rt. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzez

przekroczenie zawartej dełegacji ustawowej. W 1 pkt 5 uchwały .Rada Gminy
postanowiła, że tryb kża/anża powo/anco Zcipo/u Interdyy)bJżnanic,go nsźa/a Wojt
Gm/iq Pacanów w nu/amżnżc. Norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na Radę obowiązek

kompleksowego uregulowania przez Radę podstawowych zagadnień związanych

ze sposobe.n funkcjonowan.ia Zespołu Interdyscyplinarnego. Rada Gminy nie

może tego uprawnienia delegować na inny organ;

Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dn.ia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej3”

(Dz.U.2016,283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej w

pkt 6 i 7 Uchwały gdzie postanowiono, że czlonek zespołu lub przewodniczący

Zespołu ‚„z ważnych p.rzyczyn” łub „w uzasadnionych przypadkach” pod.miow,

który członek zespołu reprezentuje (pkt 1); przewodniczącego zespołu łub

innego członka zespołu (pkt 2). W ocenie sądu, w przepisie tym zawarto
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przesłankę odwolania z czionkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz

wskazano podmioty uprawnione do złożenia wniosku o odwołanie członka

zespołu wykraczając poza ustawowe upoważnienie do określenia trybu i sposobu

odwołania członków zespołu;

Art. Pa ust. 10 ustawy o przeclwdzialanu przemocy u” rodzinie poprzez zapisy 73

pkt 2 i 3 Uchwały: to cspoł może tworzyć gnany robocze w celu rozwąznyama

problemów zwtązanych z wystąpieniem przemoc; w rodzInie w lndy\ziduainych

przypadkach. Przewodniczący zespołu może wyłącznie kierować pracą zespołu,

organizować lego prace, wyznaczać termin ego posiedzeń (por. wyroki WSA w

Gliwicach z 25 marca 2015 r., IV SA/Gl 762/141 WSA Gorzoww

\%iełkor)olskim z 19 października 2ul7 r.. ił SA/Go 734/17). Brak zatem było

podstaw do przekazania przewodniczącemu zespołu w 7 4 ust. 4 pkt 4 i 5 ust. 5

zaskarżonej uchwały kompetencji do tworzenia grup roboczych ustalania ich

składu

Uchwała zmieniona została Uchwałą Nr XŁyII/299/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia

07 stycznia 2014 toku w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/110/11 z dnia 25.XI.2011 r.

w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania [zał. nr 8]. Uchwał powieła błąd dotyczący upoważnienia przewodniczącego

zespołu interdyscyplinarnego do tworzenia grup roboczych.

Mając na względzie powyasze uchwały, zespól konołujący poddał badaniu Zarządzenie

Wójta (%miny w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. Zespól interdyscyplinarny

zosia) powołany Zarządzeniem nr 11/2016 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 lutego 2016 roku

Izal. nr 9]. Na mocy w/w zarządzenia w skład %espolu powołano 14 osób, przedstawicieli służb

i msryruc;i wymienionych w art. 9a ust 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodztnie.

Z ramienia organizacji pozarządowych w skład zespołu Lnterdyscypiinarneao powołano

Paniajoiar.te \Vtktorowicz przedstuycieia Stowarzyszenia hlośników Gminy Pacanów.

Zgodnie z.arr. Yausr. 13 Uchwały o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie c/onkowżt zeipo/u
snicrdyplmanzery om//nIp roboczych nykonu/ą aJ”in;a u- ramach ohowiqkó;y t/u-icoa”ycb lub %an”odoiJych.

Stowarzyszenie Miłośników Gminy PacanÓw w celach statutowych nie posiada żadnych zadań

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie [zał. nr 10], w związku z powyższym jego

przedstawiciel nie ma żadnych uprawnień do podejmowania działań związanych. z przemocą

w rodzinie, a tym samym nie powinien wchodzić w skład zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z pieczęciami widniejącymi na dokumentach związanych. z realizacją procedury

„Niebieskie Karty” Przewodniczącym Zespołu inrerdyscyphnarnego zy Pacanowie jest Pan

Robert Piekarski. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż wyboru Przewodniczącego dokonano

niezgodnie z art. Pa ust. 6 ustawy o przecwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdyż pomimo

pisemne; proś-hr zał. nr 1], protokoi z posiedzenia Zespołu intcrd\scrplnarnc2o na któn”m

dokonano wyboru p-rzeu odniczącego rac zosrał udostępniony zest-ok wI kontrołerow.

C1 „ ą L L( : „1 cPr( cnturc p c;cet „ONO

przystąpieniem do realizaci! zadań złożyli oświadczenia o zachonamu poufności infonnacji

o”er nic”” - (Je zJ.”nrJi5 :0

u przeciwdziałaniu nrzemocy w rodzznie „Dz. U. 201 5r., poz. 13907
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Administrator danych osobowych nie dopełnił natomiast obowiązku wynikającego
z art. 9c ust. 7 pkt I i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego
na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.

W trakcie czynności kontro]nych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację
poświadczającą organizację 4 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą.
tj. dn.; 29.03.2018 r., 13.04.2018 r., 19.09.2018 r. oraz 11.07.2019 r. W dniach 7 112 sierpnia br.
Kierownik MGOPS w Pacanowie drogą madową przekazał skany dwóch protokołów, które
z przyczyn wyjaśnionych na początku niniejszego protokołu nie zostaną uwzględnione

poniższym zestawieniu.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane są niezgodnie z zapisami art. 9a

ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym posiedzenie zespołu
powinno się odbywać w ?ależnońi odpoźreh,ji”dnak nie „adiq” niż rar na h” miesiące.

W tabeli poniżej zaprezentowano frekwencję w trakcie posiedzeń Zespołu
interdyscyplinarnego (ZI) w okresie od dnia I styczni.a 2W 8 roku do dnia kontroli. Poniższe dane
ustalono na podstawie .bst obecności oraz protokołów z posiedzeń Zł. Frekwencja Zespolu

badanym okresie była wysoka. Średnia frekwencja na k.ażdym spotkaniu wynosiła ok. 10 osób.
We wszystkich posiedzeniach Zespołu w badanym okresie udział wzięli: Pani Joanna Kaczor, Pan
Tomasz Kopacki oraz Pan Robert Piekarski, Natomiast tyl.ko w jednym spotkaniu udział wzięła
Pani Jolanta Wiktorowicz. W dokumentacji Zespołu ].nterdyscyplinarnego udostępnionej podczas
czynności kontrolnych b.rak było usprawiedliwień osób które nie wzięły udziału
w poszczegól.nych posiedzeniach.

Tabela nr 1 Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego

Terminy posiedzeń I obecności członków
Imię Przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego

I Nazwisko Rok 2018 Rok 2019

29.03.18 13.04.18 19.09,18 11.07.19

„ Gminna Komisja
Krzysztof,

Roz”iązyania Problemów V X V X
. Naporowski

Alkoholowych w Pacanowie

. Gminny Ośrodek Pomocy „

„„ T

ManaGrzyb „ . . „ V V X V
Społecznej w Pacanowie

Małgorzata Gminny Ośrodek Pomocy
V V X V

Budzyńska Społecznej w Pacanowie

Gminny Ośrodek Pomocy „ T

Joanna Kaczor „ „ V V V V
Spolccznejw Pacan, J

Gminny Ośrodek Pomocz
Bożena Łaska „ X V V V

Ilona
Pielęgniarka środowiskowa X V V

„ Głowniak

Dariusz Rasała Komisariat Policji w V V V Z

8
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Stopnicy

Szkoła Podstawowa w
lołanta Rortala V X

Oblekoniu

Tomasz Szkoła Podstawowa w

Kopacki Wójczy

Robert Szkoła Podstawowa i - -

Pekarsb Gimnazjum w Pacanowie

Szkoła Podstawowai
Katarzyna: - -

Giw1nazium w Rara;acn
uszcz

iupskich

Gabriela Samo aowe Przedszkole w

(:zech(awska Pacanowie -

B10 Re,ono\\a i Busk
\nn s Rumor

Zdrn1u

Jolanta Stowarzyszenie Mtlośmków

\Viktorowicz Gnny Pacanów

-obecnaś) X meobecna(y) - ?astcpstwo

Podczas posiedzeń Zespól lnterdyscypitnarny w Pacanowie poruszał tematY zwtązane

realizacją procedur „Niebieskie Karty”. Dokumentacja posiedzeń Zespołu interdyscyplinarnego

prowadzona jest w sposób niedbaly o czym świadczą trudności jednostki poddanej kontroli

z udostępnieniem dokumentów kontroli Izal. nr 11] jak i protokołów spotkań z dnia 29 marea

2018 r. [zał. nr 12] oraz 13 łnyiehlia 2018 r. [zał. nr 13]. Obydwa protokoły są identycznej treści,

na obu spotkaniach zakończono siedem dokładnie tych samych procedur. Protokoły różnią się

jedynie datą, czcionką, podpisami i listą obecności.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Ni.ebieskie Karty”

zespól kontrolujący wybra.i 9 procedur o następujących s.ygnaturach:

OPS.652.9.2018 (wszczęta 16.052018 r.; zakończona 19.09,201% r.);

OPS,652:14.2018 (wszczęta 25.09.2018. r.; zakończona 19.12.201 B. r.);

C.PS.652.8.201

8 (wszczęta I 6.05.201 $ r.; zakończona 19.12.201% r.);

QP 652.2.2018 (n.szc2ęta 21.01.201 B r.; zakończ.ona 29.03.201% tO:

OPS.652.7.201 8 fwszczęra I 0.”;4.2018

OPS.652,00.2ol 9 (u szczęra .10.04.2(119

Oi”S.652.i 1.201% A-zczcra 22(15.2018 r.; zakończona 10.09.2018 ii:

OPS.652,5.2018 „wszczęta 22.02.201% r.; zakończona xc dwu 19,09.201% r;;

OP i52.0i0.2019 (wszczęta 1 17.2019 r.; w roku).

Po przeanalizowaniu w/w dokumenrac} zespół kontrolerów stwierdził, że:

— Kazds z formularzy NR A przenahzowanycb przypadkach został .rzekazan

l”rit, JC7tC 7L rrLg /7 fl r

Rozporządzenia Rady Mnistrow z dnia 13 września 2011 roku xc rawie procedur;

Nebesbuc Karty i wzorów Niebieska Karta;

)
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Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy xy rodzinie
prowadziły grupy robocze;

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywal informację członkom grup
roboczych doL wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania
formularza NIK A;

Posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w różnych terminach,
zgodnie ze standardami określonymi 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;

— członkowie grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania

polegające na:

• informowaniu osób doznających przemocy nr. obowiązujących w obszarze
przeciwdzialania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości skorzystania

ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, pomocy terapeutycznej;

• informowaniu osób stosujących przemoc o konsekwencjach stosowania
przemocy.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z realizacją
procedury „Niebieshe Karty”:

Sldad grup roboczych był niezgodny z art. 9a ust ii-12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i nie był dostosowany do problemów rodzin objętych procedurą ‚„Niebieskie
Karty”:

• Pomimo i.nformacji mogących wskazywać na nadużywanie alkoholu w skład
grupy roboczej nie powoływano przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów .Alkoholowych: OPS.652,a2018; OPS.652120ł8; QPS.652,82018;
OPS.652.92018; OPS.65Z1 1,2018; OPS,652i4,2018; OPS,652,0072019;

• Pomimo informacji, iż osoba stosująca przemoc w rodz.iie ma dozór kuratora

w skład grupy roboczej nie włączono kuratora: OPS.652.7.2018;

• Pomimo informacji o ma•loletnich członkach rodziny dotkniętej problemem
przemocy w skład grupy roboczej nie powołano przedstawiciela oświaty:
OPS.652,7,2018; OPSZŁ6522.20i9.

„Niebieska Karta (7” sporządzona w ramach procedury OPS.652.00L2019 nie zawiera daty
i miejsca sporządzenia, ani podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

[zał. nr 14];

- Podczas realizacji procedury znak: OPS.652. 0072019 .Kurator Zawodowy dla .Dorosłych
Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju zwrócił się pismem z dnia 12 czerwca 2019r.

o przekazanie kserokopii „,Niebieskiej Karty”. Jeszcze tego samego dnia „Niebieska Karta”
została przekazana za pośrednictwem faxu na ogólny numer Sądu Rejonowego w Busku-

Zdroju IzaL nr 15]. Takie działanie jest niedopuszczalne i niezgodne z zapisami art. 9c ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dokumentacja dotycząca procedury „Niebieskie
Karty”, zawierająca dane wrażliwe, może zostać przekazana tylko i wyłącznie osobom
upoważnionym, zobowiązanym do zachowan.ia poufności;

7)
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W trakcie realizacji procedury znak: NIK OPS.65Z9.20ł $ sprawca przemocy wypełnił

deklarację uczestnictwa w Programie K.orc.kcyjno•-edukacyjn.y.m dla sprawców przemocy,

lecz w dokumentacji procedury NIK brak jest weryEkacji deklaracji uczestnictwa w PKP.

Ponadto w karcie „C”, osobie doznającej przemocy nie zaplanowano indywidualnego

planu pomocy. Ostatecznie procedurę. zakończono bez wery%kac istotnych dla jej

przebiegu wcześnic podęnch dzlalań;

- Podczas reabzacji procedury znak:OPS.652.14.2018 w karcie „C. nie pointormowano

osoby doznającej przemoc)- o mozlwosci przeprowndze.nta badania lekarsbego,

nie zaplanowane również dla nid indyw;dualncgo pianu pomocy. Pomimo3 iż sprawca

przemocy zlożyl deklarację uczestniczenia w terapii malżeńske (NIC „D”)

me przedstawiono mu propozycji jej podęcia. Procedurę zakończono bez weryńkacji

wczesme podlęrych dzialań;

W dokumeniacji procedury znak: 0PS652.8.2018 pomimo wcześniejszego leczenia

odwykowego sprawcy przemocy i ismiejącego w dalszym ciągu pcoblemu nadużywania

a]koholu, sprawcy nie kierowano na kontynuację leczenia. Pomimo ustalenia planu

pomocy (NK „C”) m.in. w postaci wsparcia psychologicznego dla osoby doznającej

przemocy brak informacji na temat jego wszczęcia i prowadzeni.a;

W aktach spraw znajdowały się zarządzenia przewodniczącego Z. I. o- powołaniu grupy

roboczej dla każdej sprawy, jednak brak potwierdzenia faktu zapoznania się przez

członków grupy roboczej z treścią NIK. A w ustawowym terminie;

— Część z gromadzonych dokumentów nie zawierała podpisów przewodniczącego (NK C

i D w sprawie O1S.652.0i 0.20ł9) lub podpisy nieczytelne, pomimo braku pteczęct

imiennych (notatki urzędowe z. monitoringu) --- co skutkuje unemozlwieniern werettkacji

osoby odpowiedzialnej za treśĆ sporządzonego dokumentu Izal. nr 16, 17];

Brak wzoru, bądź informacji świadczącej o przekazaniu o6erze przemocy NIK B;

W aktach sprawy ()PS.652.5.201$ brak nformaci na temat przebiegu działań

i wnioskach świadczących. o objęciu dziec w w/w rodzinIe pomocą ze s.uony

przedstawiciela oświat, będącego członbeni grupy rohocze. Ne m-a zadnych ustaleń

i informacji pozyskanych od nauczycieli, zwłaszcza do”czących funkconowama dzieci

środowisku szkolnym, grupie rówieśnicze, relacji z nauczycielami, osiągnięć szkolnych,

relacji szkola rodzice. Powinny one stanowić fundamentalny i integral.ny element

di.agnozy sytuacji rodziny, w tym dzieci oraz podstawę do identrilkowania deficytów

i potrzeb dzieci znajdujących się w rodzinie z prohle:mem przemocy. Brak. kierowania

wniosku do Sądu l{odz..innego i. Nieletnich;

Skład grup roboczych w przeanalizowanych przypadkach nie był w pełni dostosowany

do specyfiki spraw. Nie obejmowal rzedstawic;eła GKRPA, pomimo proble.mów

z nadużywaniem alkoholu w rodz.inach (025.652.5.201 B. 025.652.0102019) oraz

nca \ iIcji ir nutu rfl „n uc r Jar L

I sprawca nuci; owazne kie-por, zdrowotne, związane z. niepelnosprawnośc:ami oraz

zapisY o braku niezdolności do- samodzielne1 egzystencji (OPS.652.OIL20i9);

dokumentaqi spraw brak informacj na temat dzialań podjętych przez GK.RP\ wobec

nadużywających alkoholu osób, po złożenIu przez ofiar wnioskow o obięcie leczeniem

odwakowym sprawców przemocz;
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W przeanalizowanych przypadkach działania ograniczały się głównie do wizytowania
osób objętych procedurą w miejscu ich zamieszkania, Diagnoza sytuacji rodziny jest
ogólna, w procesie diagnozowania nie posiłkowano się informacjami na temat rodziny
pochodzącymi od innych podmiotów, instytucji, osób bazując jedynie na opiniach osób
objętych procedurą z oczywistych względów subiektywnych.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina Pacanów dysponuje aktualnym na dzień kontroli programem przeciwdziałania
prze.mocy w .rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjętym na mocy Uchwały
Nr LII1/327/14 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacanów na łata
20142019. Nazwa Programu jaką zamieszczono w Uchwale nie odpowiada wymogom
wskazanym w art. 6 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390).

2. W trakcie kontroli nie udostępniono do wglądu żadnych dokumentów potwierdzających
realizację określonego w Programie obowiązku prowadzenia corocznej
sprawozdawczości, w związku z czym nie jest możliwym przyjęcie przez zespół
kontrolujący stanowiska, że taka dokumentacja jest prowadzona.

3. W okresie poddanym ocenie na tere.nie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie
art. 12a przedmiotowej ustawy skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku
z przemocą domową.

4. Tryb .i sposób powoiywa.nia i odwoływania członków zespołu inte.rdyscyplinarnego oraz
szczegółowe wa.runki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwala
Nr .XyIII/110/i1 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011 r. wydana
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami art. 9a ust 34 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.
1390). W jego skład powołano jednak przedstawiciela Stowarzyszenia Miłoś.ników Gminy
Pacanów, które w celach statuto%ch nie posiada żadnych zadań związanych
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, W związku z tym przedstawiciel
Stowarzyszenia nie powinien wchodzić w skład zespołu interdyscyplinarnego.

6. Ze względu na to, że nie przedstawiono kontrolującym protokołu z posiedzenia Zespołu
interdyscyplinarnego, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego zachodzi brak podstaw do stwierdzenia, że wybór ten został
dokonany zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Członkowie Zespołu lnterdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem
do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej
wymaganym na mocy art. 9c ustawy;

8. Administrator danych osobowych nie dopełnil obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7
pkt I i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na pisemnym
zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzani.a danych osobowych do zachowania

7;.
cl



ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób

posiadających pi.sem.ne upoważni.erńe wydane przez administratora danych.

9. Spotkania Zespołu interdyscyplinarnego organizowano niezgodnie z zapisami art. 9a ust.
7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi.nie, wskazujacymi iż posiedzenic zespołu

powinno się odbywać w załeżnośc od potrzeb, jednak nie rzadzie; niz raz na trz
miesiące.

10. Frekwencja Zespołu w badanym okresie byla wysoka. Jednak w dokumentacji Zespolu

Interdyscyplinarnego stwierdzono brak usprawiedliwień osób, które nie wzlęły udziału

W poszczegoinycn posieuzemach.

I I. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie FCarry me spełma standardów wynthających

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011 roku w sprawie procedury

Nieheskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia

sic negatywnie. Gmina me realizuje zapisów ustawy w sposób rzetelny. Miejsowe akta prawne

obejmujące sferę przeciwdziałania przemocz w rodzinie zawierają liczne błędy i stoją

w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obow:ązującego. Gmina nic realizuje części

zadnia wznika;ących z ustawy. Pomoc kierowana do rodzin dorkmęrych przemocą nie spełnia

wymagań ustawy. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych nie angażują się

przedstawiciele części służb zobligowanych tło tego przez przepisy szczegółowe. Ponadto

jednostka była poddana kontroh w powyzszyrn zakresie również w roku 2014, pomimo wydania

załeceń pokontrolnych oraz zapewnień gminy o ich reałizacji część nieprawidlowośc jest nadał
aktualna.

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontrob dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń

i wnioski wynikające z kontroli omówiono z K.ierownikiem Ośrodka Pomocy Spkiecznei Panem

Edwardem Wojniakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Pacanów Panem Wiesławem Skopem.

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych

w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu

Kierownik eonostk nod1egrai,ące l-ontroli moze oWmówić PO nisaniS protołiołu kontroli

c n a9iw m.rLnrz c

podpisania protokołu kontroli me stanowi przeszkodz do yodr2isana protokole przez zespół

inspektorow i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej

ł p—z\kiJłt PL zą cna ;c dpactr pro_1 trii -r,n r r cł

zastrzei”eń doryczącr:cb ustaleń zawanąch w rotokole. Zastrzezenia ikasza str na pismie do

i n ra p” 10 X uJ,L r7 Oc\

dni cd dnia otrzzmapaa MotoRolo. \X r; ypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kootrołi.

cr9 Qtfl\ fl9”p [)L runlm o7rźcz jc .odeniJ Tece n

kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy

społecznej wydziału urzędu wojewńdzkego wobec zastrzeżeń. Pisemne zasuzezena do ustaleń

zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół
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inspektorów ( 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2% marca 2005 r. W sprawie,
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi wiącza
się do akt kontroli.

Protokól pod2ati:
Kielce, dn. Q:,. 2019r

Ze strony kontrolującej:

Data podpisania protokołu

1 „n iJd

G Ml N A P A C Aó wony%nfrolowanej:
83 Pacan ul, Rynek 15 /

REGON: 291010547 /
NIP: %55:1T9o5j;

U M T R Z


