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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Zcspél Inspektoréw Wydzialu Polityki Spolecznej éwigtokrzyskiego Urzrgdu
Wojewédzldego W dniu 17 lutego 2014 roku przeprowadzil kontrolg dorainq W Urzgdzie Gminy
W Slupi. Przedmiotem niniejszej konttoli byla dzialahloéé zespolu irlterdyscyplinarnego Gminy
Slupia ze szczegélnym uwzglcgdnieniern proccdury Niebieskie Kaxty W sprawie Pani Matianny
Cze1Wi1iskiej.

Konttola‘ objegto okres od lstycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia koniroli zostaiy
zawarte W podpisanym przez Pana W dniu 7 marca 2014 1:. protokole.

W toku konttoli ustalono, is dzialajqcy W gminie Slupia Zespéi Interdyscyplinaxny zostal
powolany Zargqdgeniem Nr 73/2011 Wfita Gmilgy .YIz¢z'a fig dnia 3 /zktopada Z077 w Jjbrawie pawoiania
Gminnqga Zwpolzz Interaivrg/pfinarnqgo. W sklad Zespolu Weszlo dwunastu przedstawicieli sluib
Wyrnienionych W art. 9a ustawy 0 przeciwdzialanju przemocy W rodzinie. Powolany do Zespolu
Pan Kazimierz Morkn W badanym oktesic ani razu nie Wziaj udzialu W posiedzeniu zespolu.
W z21stQpstWie pana Kazimierza Morki W posiedzcniach Zespolu 1-egularnie bral udzial Pan
Slawomir Marchewka, ktéry pomimo systematycznego udzialu W posiedzeniach Zespolu nie
zostal powohmy W jego sklad.

Ponadto W dokumentacji stwierdzono brak porozumiefi zawartych z: Dyrektorem
Niepublicznej Szkoly Podstawowej W Radwanowie, PrzeWoclniczz1cy1n Gminnej Komisji
Rozwiqzywania Probleméw Alkoholoxvych W Slupi, Dyrektorem Szkoly Podstawowej W Wélce
oraz Publicznego Gimnazjum W Slupi, jak réwniei kierownikiem Gminnego Zakladu Ochrony
Zdrowia W Slupi.

Zapisy zawarte W pkt 1 4 W Rozdziale II Zah1cz11ika do Uchwaly Nr XVIH/124/2012
Rady Gminy Slupia z dnia 29 sierpnia 2012 I. zdanicm inspektoréw przeprowadzajqcych k0nt1'01¢
znacznie utrudniajq funkcjonowanie Zespolu Intetdyscyplinarnego, a WIQCZ mogq paraliiowaé
jego pracg. W/W podstawa prawna stanowi, ii Przewodniczqcy Zcspolu W tenninie 30 dni 02d
daty Wplywu Niebieskiej Karty zobowiaczany jest zwolaé posiedzenie Zespolu.

Ponadto naleiy zauwaiyé, ii Zadne posiedzcnie Zespolu nie odbylo sit; W jego pelnym
skladzie. Tylko jeden czlonek Zespolu - Pani Krystyna Pluta, byla obecna na Wszystkich jego
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posiedzeniach. W aktach Zcspolu brak jest jakichkolwiek usprawiedlixviefi nieobecnoéci, moina
jednak przyjqé, ii W jakiejé czgéci Wynikajq one ze zbyt duiej liczby posiedzefi Zespolu, W sklad
ktérego Wchodzzt nie tylko pmcownicy placéwek rozmicszczonych na terenie calej grniny Slupia,
ale takée przedstawiciele podrniotéw majqcych siedzibc; W znacznej odlegloéci od sicdziby
Gminy.

W oktesie kontroli Zespol Wykonywal zadania przypisane ustawowo do grup roboczych,
nie 1-ealizujqc Wlasnych kompetencji, \VYI].i.kflj21CYCh z art. 9b ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy
W rodzinie. Ponadto pomigdzy 25 Wrzeénia 2013 r. a 17 stycznia roku 2014, tj. przez cztz-11y
n-desiqce, Zespél nie realizoxval obowiqzku Wynjkajqcego z art. 9:1 pkt. 7 ustawy
o przeciwdziahnliu przemocy W rodzinie, tzn. W W/W oktesie nie zorganizowano spotkania
Zespolu Interdyscyplinarnego.

Po zapoznaniu siq; 2 dokumentacjq stwierdzono, ii sklad grup roboczych nie byl
dostosowany do pottzeb poszczegolnych rodzin oraz specyfiki Przernocy Wystgpujqcej W tych
rodzinach. Dotyczy to W szczegélnoéci braku przedstawicieli kumtorskiej sluiby sqdowej
W sprawachz ZI-GR-8136/U1/2013 oraz ZI-GR/8136/O5/2013 oraz braku W grupie roboczej
przedstawicieli Wszystkich placowek oéwiatowych, do ktorych uczgszczajq dzieci z_ rodziny objgtej
procedurq W sprawie Z1-GR-8136/O1/2013.

Ponadto, sposéb prowadzenia procedury Niebieskie Karty W przcanalizowanych
przypadkach nic spelnia standardéw 0 kté1ych mowa W Rozporzqdzeniu Rady Ministtéw z dnia
13 Wrzeénia 201 1 roku W sprawie proceduty Niebieskie Karty oraz Wzorow formularzy Niebieska
Karta

— dzialania pomocowe podejmowane W sprawach Z1-GR-8136/01/2013 — oraz
ZI-GR/8136/05/2013 nie uwzglodnialy skladania przez sluiby i podmioty
zawiadomiefi do organéw écigania 0 popelnicniu przestgpstwa znqcania,
cozuwagi na popehaianie przez sprawcéw W przeszloéci W/W przestgpstw
naleiy uznaé za dzialanie priorytetowe i niezbodne;

— W sprawie ZI-GR-8136/O1/2013 monitorujatcy stan bezpieczefistwa rodziny
funkcjonariusz Policji doradzal osobie doéwiadczajgcej przernocy, aby zloiyla
zawiadomienie o zncgcaniu sig, pomimo, ii przestqpstwo zncgcania écigane jest
W trybie publicznoskargowyrn z urzqdu i Wszelkie czynnoéci podejrnowane
na rzecz oséb dotknigtych przemocq W 1-odzinie nie Wymagajq skladania
Wnioskow, ani tei zgody osoby poktzywdzonej;

— W sprawach ZI—GR-8136/O1/2013 oraz ZI—GR/8136/O5/2013 pornimo,
ii sprawcy poddani byli W przeszloéci leczeniu odwykowemu i W dalszym ciqgu
naduiywali alkoholu W/W kierowano do udzialu W oddzialywaniach ko1'ekcyjno-
edukacyjnych, podczas gdy Warunkiem dopuszczehia osoby uzaleinionej
od alkoholu lub innych érodkow do udzialu W prog1'a_1nic korekcyjno—
cdukacyjnym jest przystqpierlie W pietwszej kolejnoéci przez osobg do terapii
leczenia uzaleinienia;

— Niejednokrotnie formlllarze NK ,,A”, NK ,,C” i NK ,,D” W przeanalizowanych
przypadkach majq liczne braki formahle dot.: braku podpisu przexvodniczqcego
zespolu na ostatnicj stronie formularzy i/lub brak daty Wplywu forrnularza
NK ,,A”, braku daty spotzqdzenia NK C, NK D;
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Po zapoznaniu sig z procedurq Niebieskie Karty prowadzonq na rzecz Pani Marianny
Czerwifiskiej zespéi inspektorow stwierdza, ii procedura prowadzona byla W sposéb zgodny
z zapisami obowiqzujqcego prawa. W rodzinie istnieje bardzo silny konflikt na tle maja,tkoWym,
Wystgpujqcy pomigdzy Paniq Mariannq Czerwifiskq, a jej synem Panem jackiem Czerxviiiskim.
Naleiy pamigtaé, ii dzieci bgdqce éwiadkami dlugotrwalych konfliktéw rodzinnych stajq siq; przez
to ofiararni przemocy. Wskazane zatem jest niezwloczne objsgcie rodziny rnediacjami inajzycynui na
celu zlagodzenie konfliktéw oraz rozwiqzanie choéby podstawowych probleméw rodziny, jak
podlqczenie Wody do czqéci dornu zajmowancj przez Paniq Marianne; CZ€l'Wif1Sk9,_.

Wobec powyiszego — stosownie do § 19 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. W sprawie nadzoiu i kontroli nad realizacjq zadzui z zahesu
przeciwdzialania przemocy W rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) — dzialajqc W imieniu Wojcwody
émicgtoktzyskiego proszg Pana Wéjta 0 niezwlocznq realizacjg nastqpujqcych zalecefi:

1. Uzupeinié braki W zakresie porozumiefi, ktérych dotychczas nie zawarto
z: Dyrektorcm Niepublicznej Szkoly Podstawowej W Radwanowie, PrzeWodniczqcy11'1
Gminnej Kornisji Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych W Slupi, Dyrektorem
Szkoly Podstawowej W Wélce 01'azPub1iczncgo Gimnazjum W Slupi, jak réwnieé
kierownikiern Gminnego Zakladu Ochrony Zdrowia W Slupi;

2. Zapewnié organizacjg posiedzefi zespolu 11’1t6JIdYSCYP].i.t12.r1‘1€:gO z zachowaniem ttybu,
o ktérym mowa W art. 9a ust. 7 ustawy 0 przeciwdzialaniu przcmocy W rodzinie;

3. W przypadku nagminnego uchylania siq czlonkéw grup roboczych lub zespolu
interdyscyplinarnego od realizacji zadazi naleéy kaidorazowo inforrnowaé o tym fakcie
bczpoérednich zwierzchnikéw tych oséb, a ostatecznie podjqé kroki zrnierzajqce do
zastqpienia niekompetentnych czlonkéw zespolu, osobami ktére W sposéb
odpowiedzialny i efektywny bqdzg realizowaé powierzone obowiqzki;

4. Zapewnié realizztcjcg przez Zespél Interdyscyplinarny zadafi Wynikajztcych z art. 9b
przedmiotowej ustawy;

5. Dostosowywaé sklad Grup Roboczych do specyfiki przernocy W konkretnej rodzinie
omz sttuktury danej rodziny dotlmiotej tym zjawiskiem;

6. P1-owadzié i koficzyé procedurzg ,,Niebieskie Kart-y” zgodnie ze standardami
okteélonymi W Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 13 Wrzeénia 2011 r. W sprawie
procedury ,,Niebieskie Karty” oraz Wzoréw formularzy ,,Niebieska Karta”;

7'. Podjqé dzinlania rnotywujqce rodzing Pafistwa Czerwifiskich do skorzystania
z pomocy mediatora cclem zlagodzenia Wystgpujsgcego W rodzinie konfliktu, ktorego
éwiadkami sq dzieci Pana jacka Czeiwifiskiego. Ponadto naleiy podjqé dzialania
majqce na celu rozwizgzanie problernu braku bieiqcej Wody W czcgéci mieszkalnej
zajmowanej przez Paniq Marianm; Czerwifiskq.

Uwagiz

1. Rozwaiyé powolanie do Zespolu Interdyscypljnamego Pana Siawornira Marchewki,
uczestniczqcego W posiedzeniach zcspolu W zastgpstwie Pana Kazimierza Morki.
W sytuacji dalszej, dlugotrwalej absencji Pana K. Morki rozwaiyé jego odwolanie
z zcspolu intcrdyscypljnarncgo;
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Rozwaiyé rezygnacjg z zapisu zawartego W pkt 1 § 4 W Rozdziale II Zalqcznjka do
Uchwaly Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Slupia z dnia 29 sierpnia 2012 r.,
zobowigzujqcego P1-zewodniczqcego do zwolywania posiedzenia zespolu
kaizdorazowo po Wplyniqciu Niebieskiej Karty W terminie 30 dni. Tryb organizowania
posiedzefi Zespolu reguluje art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdzialaniu przemocy
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W rodzinie.
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