IJchwała NrZX6.Z/h34/2017
Zarządu l:owiatu Pruszkowskiego

12. 06. 2017

z dnia lld;2..aŁZln.<:e.:K
2017 roku
w sprawie odwołania Pani Bożeny Ploch ze stanowiska
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
l rozwiązania umowy o pracę

STA

Na podstawie art. 70 i art. 30 $ 1 pkt 2 Kodeksu Pracy oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948
oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się co następuje:

1.odwołać z dniem ..'ll?:..< G.,..?ę.yQi=.Panią Bożena Ploch ze stanowiska
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
2. Rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu

wypowiedzenia.
3. Uzasadnienie odnośnie odwołania oraz rozwiązania umowy o pracę zawiera
załącznik nr l do ninidszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Pruszkowskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

KrzysztofRymuza
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Mirosław Chmielewski
uchwała nic f'odlcga
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Zdzisław Brzeziński................... .
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w sprawie odwołania ze stanowiska
l rozwiązana umowy o pracę
z Panią Bożena Ploch

Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata zaufania do Dyrektora.

Utrata zaufaniaspowodowanajest wprowadzeniemprzez Panią Ploch w błąd zarówno
organów Powiatu (Rady i Zarządu) jak i Wojewody Mazowieckiego poprzez podawanie
zawyżonej liczby miejsc w kierowanym Domu Pomocy Społeczną.

W 2014 roku Pani Ploch wystąpiła do PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie w
Pruszkowie z prośbą o zwiększenie o lO liczby midsc w DPS w Czubinie, ze 104 do 114,
uzasadniając to posiadaniem wolnych pokoi na poddaszu budynku. Na podstawie jej pisma
PCPR zvnócił się do Zarządu Powiatu, a ten do Wojewody Mazowieckiego z wmoskiem o
dokonanie stosownych zmian w rdestrze Domów Pomocy Społecznej. Po powzięciu przez
nią wiedzy, że pokoje na poddaszu ze względów przeciwpożarowych, nie nadają się do
użytkowania przez osoby niepełnosprawne(mieszkańców Domu Pomocy Społecznej), nie

podjęłażadnychkrokówzwiązanychz ich dostosowaniem,
ani też nie powiadomiłao
zaistniałej sytuacji, czyli mniejszej od podaną w rejestrzefaktyczną ilości miąsc w DPS w
Czubinie. W korespondencjiz Zarządem utrzymywała wręcz, że problemy finansowe
kierowano przez nią jednostki związane są z niepełnym wykorzystaniem posiadanych przez
nią miejsc i ustaną, kiedy tylko pozyska mieszkańcówna wszystkie 114 miąsc, jakimi
dysponuje DPS. Tym samym utrzymywała Zarząd Powiatu, PCPR oraz Wojewodę
Mazowieckiego w błędnym przekonaniu o zawyżona ilości midsc w DPS w Czubinie.

W kwietniu 2017 roku Zarząd Powiatu, rozważając uruchomienie nowel placówki
przeznaczoną dla osób z autyzmem na terenie DPS w Czubinie, zlecił wykonanie koncepcji,
bazującna nieprawdziwych danych, według których posiadając114 miejsc w DPS (w tym 12
wolnych) umchomienie planowaną placówki, wiązałoby się z koniecznościąrelokowania co
najwyżd jedną osoby do innego DPS. Dopiero po otrzymaniu informacji o planowanym
wykorzystaniu istniejących miejsc w DPS na potrzeby ośrodka dla osób z autyzmem
powiadomiłao faktyczną ilości mięso, jakimi dysponujekierowanyprzez nią Dom Pomocy
Społecznej.Po otrzymaniu od dyrektora informacji na temat faktycznej mniejszej ilości
miejsc w DPS, niezgodnej z danymi, które przedstawiała wcześniej, konieczne jest
wykonanie korekty koncepcji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Powiatu. Do
dzisiejszego dnia, do PCPR w Pruszkowie, nie wpłynął wniosek o zmniejszenie liczby midsc
w rdestrze wojewody w kierowanej przez dyrektora jednostce do stanu fłiktycznego.

"'$1yw.'
mgr inż. Łwu Borodzicz

Uchwała Nr:zĆIJ$.fIlII.9Ślggr2017
Zarządu powiatu Pruszkowskiego
z dnia jZ{(%...agl?th:.ćaz.
2017 roku

1 2. 06. 2017

w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko

dyrektora Domu Pomocy Społecznejw Czubinie

Na podstawie art. ll

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca1998r.
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730
i 935) uchwala się co następuje:

g 1. 1. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego akceptuje treść ogłoszenia o naborze
na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksym Gołoś

KrzysztofRymuza
Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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IJchwała Nr /iZ5%ićgk:3i/2017
Zarządu. ł?owiatu Pruszkowskiego
z dnia !Z&g..kimi,ZśR:=. 2017 roku

1 2. 06. 2017

STA RÓ S T A

w sprawie uchylenia uchwały nr 36/726/2011
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się
co następuje:

ĘI
Uchylić uchwałę nr 36/726/201 1 z dnia 27 lipca 201 1 r.

f'n
Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Pruszkowskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś
Krzysztof Rymuza

Ewa Borodzicz

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Uchwałanic podlegapublikajt
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