
UCHWAŁA NR XXXII/443/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych 
dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021r. poz. 1038),  art. 6 ust. 2 i art. 9a i 9d ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218)  uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz upoważnia Wójta Gminy Lubicz do zawierania porozumień z innymi Gminami,
dotyczących powierzania  tym Gminom do realizacji zadania publicznego Gminy Lubicz w zakresie 
prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w przypadkach gdy osoba doznająca przemocy lub osoba stosująca 
przemoc jest związana z przedstawicielami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego/grupy 
roboczej, Gminy Lubicz. 

2. Przez termin „osoba związana z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego”,  należy rozumieć:

1) osobę, której funkcja jaką wypełnia w zakresie wykonywania czynności służbowych jest nadrzędna wobec
pełnionej funkcji członków Zespołu Interdyscyplinarnego, czy członków Grupy Roboczej; do tych osób
należy stanowisko: burmistrza, starosty, komendanta policji, wójta gminy, radnego gminy, radnego
powiatowego, audytora gminnych jednostek, dyrektora/i, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, szkoły;

2) osobę najbliższą dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego lub jego Zastępcy w rozumieniu  art
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);

3) Policjanta-dzielnicowego, który w procedurze „Niebieskie Karty” występuje jako podejrzewany
o stosowanie przemocy w rodzinie lub jej doświadczanie, a który jednocześnie podejmuje czynności
służbowe na terenie gminy Lubicz,

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia prowadzenia zadania publicznego będą każdorazowo określone
w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą, której realizacja zadania zostanie powierzona. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Rybacki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", przewodniczący zespołu
interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza "Niebieska Karta - A" niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej. Oznacza to zatem konieczność podjęcia działań w trybie pilnym. W sytuacji gdy osobą, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, lub osobą, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest osoba związana z przedstawicielami wchodzącymi w skład
zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej nie byłoby właściwym etycznie, aby jej sprawa była
prowadzona przez osoby, które mogłyby być posadzone o stronniczość podczas oceny sytuacji w trakcie
podejmowania działań. W związku z tym prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” należy przekazać do
zespołu interdyscyplinarnego znajdującego się na terenie innej Gminy niż ta na terenie, której została
wszczęta procedura „Niebieskie Karty”. (tak stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 listopada 2020r., znak; DPS-VII, 5130.89.2020.IR). Przed przekazaniem tej procedury
koniecznym będzie poczynienie ustaleń, czy członkowie zespołu interdyscyplinarnego innej Gminy
również nie pozostają powiązani z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy lub osobą podejrzaną o jej
doznawanie. Uzyskiwanie każdorazowo zgody Rady Gminy na zawarcie porozumienia z inną konkretna
Gminą, która zgodzi się przejąć do realizacji to zadanie wydłuży procedurę, a tym samym uniemożliwi jej
realizację zgodną z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej. Zadania Gminy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowane są w celu jak najszybszego przerwania przemocy
w rodzinie, a tym samym wymuszają dla dobra stron uwikłanych w zjawisko przemocy, niezwłoczność tych
działań.

Upoważnienie Wójta Gminy Lubicz do zawierania takich porozumień pozwoli na sprawniejszą realizację
tego zadania.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Rybacki
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