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W nawiązaniu do sprawy znak: XI.816.1.2015.AS dotyczącej niepowołania w mieście 

Zakopane zespołu interdyscyplinarnego oraz nieuchwalenia gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy oraz w związku z pismem 

znak DPS.VII.071.3.2019.JS z dnia 17 maja 2019 r. informuję, że Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w związku z pismem Pana Rzecznika wystąpiło do Wojewody 

Małopolskiego o podjęcie stosownych działań w tym zakresie wynikających 

ze sprawowanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390 z późn. zm.) nadzoru nad 

realizacją zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez 

samorząd gminny. 

Z informacji przekazanej od Wojewody Małopolskiego wynika, że w mieście 

Zakopane kilkakrotnie opracowywano projekty przedmiotowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, natomiast ze względu na brak przyjęcia stosowną uchwałą Rady Miasta 

nie jest on realizowany. Nie powołano także zespołu interdyscyplinarnego. W ramach 

nadzoru Wojewody nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy i województwa w efekcie prowadzonych 

kontroli w 2012, 2014 i 2017 r., każdorazowo kierowano zalecenia pokontrolne 
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do kierownika jednostki kontrolowanej w zakresie: 1) opracowania aktualnego 

i dostosowanego do obecnej sytuacji społecznej Gminy, programu przeciwdziałania przemocy 
I 

w rodzinie i óctirony ofiar przemocy w rodzinie i przedstawienia Burmistrzowi Miasta 

Zakopane do akceptacji i skierowania jako inicjatywy uchwałodawczej do zatwierdzenia 

Radzie Miasta Zakopane oraz 2) opracowania projektu uchwały regulującej tryb i sposób 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 

warunki jego funkcjonowania i przedstawienie Burmistrzowi Miasta Zakopane do akceptacji 

oraz skierowania jako inicjatywy uchwałodawczej do zatwierdzenia Radzie Miasta Zakopane. 

Wielokrotne próby doprowadzenia do uchwalenia programu i powołania zespołu 

interdyscyplinarnego podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 

oraz Burmistrza Miasta Zakopane nigdy nie zostały zakończone przyjęciem przez Radę 

Miasta. Podczas sesji Rady Miasta, w marcu 2019 roku, ponownie przedstawiono 

przedmiotowe projekty - projekt uchwały w sprawie gminnego programu został odrzucony, 

podjęcie uchwały w sprawie zespołu interdyscyplinarnego zostało usunięte z porządku obrad. 

Biorąc pod uwagę powyższe, poinformowano Wojewodę Małopolskiego, 

że wieloletnie nierealizowanie przez miasto Zakopane zapisów ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, a tym samym nierealizowanie .zadań publicznych w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w opinii resortu może stanowić przesłankę 

do wszczęcia wobec Rady Miasta Zakopanego działań w trybie art. 96 lub 97 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506). 
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