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

Gorzów Wlkp., 30 czerwca 2017r.

PS-I.431.3.5.2017.AObi
Pani
Alina Andrus
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łęknicy

Szanowna Pani Kierownik,
przekazuję Pani zalecenia pokontrolne - wydane w związku z kontrolą doraźną przeprowadzoną przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w dniu 21 marca 2017 r.,
w prowadzonym przez Panią Ośrodku.
Wyniki z kontroli doraźnej zawiera protokół kontroli, podpisany przez Panią 13 czerwca
2017r. Inspektorzy dokonali tam oceny wszystkich badanych zagadnień, przy czym ustalili,
że następujące zadania, realizowane są z uchybieniami lub istotnymi uchybieniami:
zespół nie podejmował wszystkich działań w środowisku zagrożonym przemocą,
zespół nie podejmował działań związanych z rozpowszechnianiem informacji
o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
dokumentacja rodzin nie zawierała informacji o wszystkich podejmowanych
działaniach na rzecz każdego członka,
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się z przekraczaniem terminu
określonego w przepisach prawa,
spotkania Zespołu z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i osobami
podejrzewanymi o jej stosowanie były organizowane w sposób umożliwiający
spotkanie się tych osób.

Zalecam zatem:
1. Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny wszystkich działań w środowisku
zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (zgodnie
z art. 9b, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie - Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

2. Podejmowanie

przez

Zespół

Interdyscyplinarny

działań

związanych

z rozpowszechnianiem informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym (zgodnie z art. 9b, ust. 2 pkt 4 cyt. wyżej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
3. Dokumentowanie informacji o wszystkich podejmowanych działaniach na rzecz każdego
członka rodziny (zgodnie z art. 9b, ust. 3 pkt 3 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie);
4. Organizowanie spotkań Zespołu z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i osobami
podejrzewanymi o jej stosowanie w sposób uniemożliwiający spotkanie się tych osób
(zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
Dz. U. Nr 209, poz. 1245);
5. Organizowanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego z częstotliwością zgodną z art. 9a,
ust. 7 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przysługuje Pani prawo, zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni
od dnia ich otrzymania.
Oczekuję informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń w terminie 30 dni
od dnia otrzymania tego pisma. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą
realizowane, Wojewoda może zastosować sankcje, w tym również sankcje pieniężne.
Podstawy prawne:
art. 128 ust.1 i ust 2 oraz art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.); § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z poważaniem,
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

