Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 18 grudnia 2012 r.
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Pan
Tomasz Jaskuła
Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)
w związku z art.22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r. ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad
realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) –
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. przeprowadzili w dniu 5 listopada 2012 r. kontrolę doraźną w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach w zakresie funkcjonowania gminnego
zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wyniki z kontroli doraźnej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym
przez Panią Katarzynę Szczepańską – Zastępcę Burmistrza Lubniewic w dniu 7 grudnia
2012r.

W toku kontroli stwierdzono, że:
Gmina nie powołała zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie a w związku z brakiem zespołu interdyscyplinarnego nie jest realizowana
procedura „Niebieskie Karty” w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.

Na podstawie Art. 7 ust. 2 wyżej cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz § 19 wyżej cyt. Rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wojewoda w wyniku przeprowadzonych

przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

W związku z powyższym zalecam

Niezwłocznie powołać gminny zespół interdyscyplinarny oraz wszcząć jego działalność,
w szczególności poprzez realizację procedury wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie
Karty”.

Przypominam, że zgodnie z Art. 130 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych
Wojewoda stosuje sankcje, w tym również sankcje pieniężne.
Informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń oczekuję w terminie 30 dni
od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 130
cyt. ustawy o pomocy społecznej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń.
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