Protokol Nr 16/15
pos iedzen ia Zarz4du Powiatu Mi riskiego
w dniu 10 kwietnia 2015 r.
W posiedzeniu u,czestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki
czlon kowie Zarzqdu : t-u kasz Bog ucki
Piotr Wieczorek
Marek Pachnik

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Malgorzata Chwedoruk

Porzqdek posiedzenia:

I
2.
3.
4.
5

Otwarcieoosir:dzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad.

Podjgcie uchwaty

w

sprawie rozwiqzania umowy

o

pracg

z

dyrektorem Domu Pomocy

Spolecznej 5w Jozefa w Mieni.
Sprawy rozne.

Zamkniqcieposiedzenia,

Ad.1
Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta pr;zedstawil porzqdek posiedzenia ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad.

3

Starosta - l\ntoni JanTarczynski odczylal protest pracownikow DPS 5w. Jozefa
w Mieni przeciwko odwolaniu dyrektora DPS p. Matgorzaty Chwedoruk. Pracownicy
podkresliliwktad w rozwoj placowki, osiqgniqcie standardow, a lakhe przeksztalcenie
placowki popzez. uruchomienie typu dla os6b przewlekle psychicznie chorych.
Starosta poinformowal, 2e zostal przygotowany projekt uchwaNy w sprawie
rozwiqzania umowy o pracQ z dyrektorem DPS, ale nie wyrazlN zgody na wpisanie
arL. 52 Kodeksy Pracy. Wyjasnil, ze $ 2 uchwaly zawiera zapis dotyczqcy zwolnienia
z obowiqzku Swiadczenia pracy nastgpuje od 10 kwietnia do 31 lipca 2015 r.
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dodat, 2e w orzecznictwie taka formuta
jest inaczej interpretowana , tzn. nie ma zwolnienia ze swiadczenia pracy wczesniej
przed okresem wypowiedzenia. Ponadto zawarle jest pouczenie o prawie wniesienia
odwolania do Sqdu Pracy.
Starosta poinformowal, 2e w Starostwie jest grupa pracownikow DPS, ktorzy
wyraZalq swoje niezadowolenie i oczekujq odpowiedzi na pytanie, czy
p. M. Chwedoruk jest jeszcze dyrektorem. Powiedzial, ?-e udzielil informacji, ze
w momencie, w ktorym rozmawiajq jest dyrektorem.

W przypadku podjqcia uchwaly obowiqzki powinien przejqc zastqpca
i naleZy powiadomic kierownictwo Domu.

dyrektora

czlonek zarzqdu - Marek pachnik zwrocll sig z pytaniem, co z tq datq
10 kwietnia br., przecie2 tego dnia dyrektor przyszla do pracy ipracuje. iry,q
przepisy to regulr-rjqce?
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk zwrocrla siq z pytaniem, czy decyle czy
umowy w tym dniu podjgte przez p M. Chwedoruk bedq wa2ne.
Czfonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki powiedzial, ze uchwala nie mo2e dzialac
wstecz, a obowiqzuje od momentu wrqczenia uchwaly.
Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e uzgodnita z radcq prawnym termin
zwolnienia ze Svviadczenia pracy i stwierdzila, 2e w okresie wypowied zenia jest to
jeszcze dopuszc;zalne, ale p. dyrektor w okresie do konca kwietnia nie jest w okresie
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od 1 maja do 31 iipca 2015 r.
Poinformowala, 2:e moZe to byc zarzul naruszenia dyscypliny finansow publicznych,
bo zwalniamY ze Swiadczenia pracy, a wyplacamy wynagrodzenie bez podstaw.
P. Marek Pachnik powiedzial, 2e bardzo prawdopodobnym jest, ze bgdzie sprawa
w sqdzie pracy, il dowodem potwierdzajqcym zarzuly bqdzie donos.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, ze dowodem beda dostarczone

dokumenty.
Starosta powiedzial, 2e tak naprawdq mamy relacjq Wicestarosty do protokolu,
a material 2rodlotuy nie zostal oficjalnie wniesiony.
Sekretarz Powiatu powiedziala, ze jedynym dokumentem bqdzie protokol
z posiedzeniaZarzqdu, w ktorym Wicestarosta przedstawilzarzuty. Bo nie ma pisma,
o ktorym mowil p. K. Plochocki, nie bylo przeprowadzonej zadnej kontroli, nie
zbadalismY, czy 1:"e zarzuty sq prawdziwe, szczegolnie zarzul naruszenia dyscypliny
finansow publicz:nych, kt6ry ostatecznie mole postawic Rzecznik Dyscypliny
Finansow Publicznych.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze powinna byc przeprowadzona
kontrola.
P. Marek Pachnik powiedzial, 2e Zarzqd nie zostal poinformowany kto jest
autorem tego pisma bo p. K. Ptochocki to utajnil.
Starosta powiedzial, 2e niezaleznie od pocJjgtel decyzji od poniedzialku musi
byc uruchomiona kontrola w DPS w obszarze naruszenia dyscypliny finansow
publicznych prze;crowadzona przez Wydziat Finansowy, d w obszarze dotyczqcym
umow o pracg prr.ez pracownika Biura Rady iZarzqdu.
Stwierdzil, 2e ial'<o zwierzchnik siuzbowy w stosunku do p. Chwed oruk zarzqdzi
kontrolg i jezeli potwierdzq siq zarzuty to skieruje sprawQ do Rzecznika Dyscypiiny
Finansow Publicznych.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, ze jest to wbrew wszelkiej logice.
Najpierw podejmuje siq dzialania podejmujqc uchwale i p Chwedoruk przesiajJbyc
dyrektorem, a doptiero po2niej zaczynamy szukac argumentow.
Starosta powiedz:ial, ze nie zwtaca siq do Zarzqdu o zgooq na przeprowadzenie
kontroli tylko informuje, zetaka kontrola bgdzre przeprowadzona.
P. Marek Parchnik powiedzial, ze kontrola wyslana bgdzie po podjgciu uchwaly,
zeby co potwierd:zic. Stwierdzil,2e nie jest to logiczne dziaNanie. Elementarne prawo
mowi, ze najpiennt trzeba cos zbadac, a potem ukarac lub uniewinnic.
Dodal, 2e sq argumenty Wicestarosty i kontrargumenty p Chwedoruk. Teraz
nale2aloby zbadac, kto sig mija z prawdq w tej kwestii. Jezeli w kontroli potwierdzq
siq zarzuty przedstawione pzez Wicestarostg, to wowczas zwofujemy posiedzenie

Zarzqdu i zaczynamy debatowac, a nie robimy odwrotnie odwolujemy dyrektora,
a dopiero wysytamy kontrolq.

Wicestarosta Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e nie zgadza siq z tq
argumentacjqi uwaZa,2e w momencie kiedy takq decyzjq podjqlismy, znamy wagq
tych argumentow to mozemy podjqc dzialania.
P. Marek Pachnik stwierdzil, ze nie znamy wagi tych argumentow, bo to jest
argument kontra argument. W starostwie sq pracownicy wydzialow, ktorzy powinni
zbadac postawione zarzuty. Ponadto dodal, 2e w uzasadnieniu powolujemy siq na
artykuNy z prasy lokalnej o molestowaniu, to czemu wowczas nie wyslalismy koniroli
Dotyczy to roku 2013, czemu wtedy nastgpnego dnia Zarzqd, czy Wicestarosta
odpowiedzialny za tego typu sprawy nie skierowaf tam kontroli i bysmy wiedzieli, czy
zarzut sig potwierdzil, czy nie. Dodat, ze kolejno przychodzqlata 2013,2014 i pani
dyrektor otrzymuje nagrody, to znaczy, ze dyrektor pracowalabardzo doorze.
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powiedzial, 2e pylanie jest zasadnicze,
czego dotyczy ta kwestia, czy stosowania przymusu bezpoSredniego, w tej
konkretnej kwestii. Na podstawie otrzymanych dokumentow wiemy, 2e przymus
musial byc zastosowany. Na podstawie opisu zdarzenia dotyczqce go zniszczenia
samochodu i pobicia pracownika przez pensjonariusza.
P. Marek Pachnik powiedzial, zelo opisala sobie jakas osoba.
CzNonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki powiedzial, ze dyrektor chyba powiedziala,
ze pensjonariusz zostal przylrzymany.
P. Marek Pachnik powiedzial, 2e laka| dziwna rzecz, 2e na oddziale
psychiatrycznym mieszkaniec zostal przytrzymany, to co mial powiedziec usiadzmv
i porozmawiajmy.

Wicestarosta powiedzial, 2e chodzi o sytuacjq kiedy pracownik dostaje
zwolnienie z pracY, bo ulegN wypadkowi przy pracy, jest to odnotowane. Pozniej
przychodzi sgdzia pyta, co sig wydarzylo w DPS przez rok poprzedni i takiej sytuacji,
lako zdarzenie nadzwyczajne nie ma, i my o tym nic nie wiemy.
P. Marek Pachnik zwrocll siq z pytaniem, kiedy ten przymus mial miejsce
w 201 1 , 2012 r.
Wicestarosta powiedzial, 2e jeleli pielggniarka powinna dokonac zgloszenia,
a to nie jest realizowane, to sq pewne konsekwencje dalej tego postgpowania.
P. Marek Pachnik stwierdzil, ze poruszamy sprawq z 2011 r., bo nam siq
przypomnialo,2e ktos kogoS przylrzymai. Nie przeszkadzalo nam to 4 lata temu,
ponadto czytalismy gazety, mieliSmy wiedzg, gdzie wtedy bylismy. Jesli w takim razie
chcemy karac to zacznilmy od siebie.
Starosta zwrocil siq do radcy prawnego z pytaniem , co z datq 10 kwietnia, co to
w praKtyce oznacza, od ktorego momentu dyrektor w dniu dzisiejszym nie pracuje,
w przypadku, gdy zostanie podjqta decyzja o rozwiqzaniu umowy.
Radca prawny - Agnieszka Uscinska wyjaSnila, 2e zwolnienie z obowiqzku
Swiadczenia pracy nie jest regulowane w Kodeksie pracy, nie ma takiej instyiucji
zwolnienia, jest to w praktyce czasami stosowane z wa2nych powodow, np.
zagraZaiqcych interesom pracodawcy, ale tylko w okresie wypowied zenia. Dodata, ze
nie spotkala siq z praktykq zastosowania zwolnienia z obowiqzku swiadczenia pracy
poza okresem wypowiedzenia. Zwroctla uwagq, Ze podstawowym uprawnieniem
pracownika jest mozliwosc swiadczenia pracy. Pozbawienie tego pracownika musi byc
bardzo dobrze umotywowane, uzasadnione i nie moZe w zaden sposob rodzie
podejrzenia o szykanowanie pracownika. Co do zasady zwolnienie z obowiqzku
swiadczenia pracy uwazane jest w orzeczniclwie za nie etyczne. Praktykowane
w okresie wypowiedzenia, z uwagi na to, ze podstawowe interesy pracoqawcy,

w jakikolwiek sposob zostaly zagro2one. Jezeli taka sytuacja zaistnieje to tylko pod
tym kqtem mozemy rozwaZac zwolnienie z obowiqzku swiadczenia pracy. JeZeli
zastosujemy jakqs innq formq to naralamy sig na zarzul szykany albo mobbing.

P'

Agnieszka Uscinska wyjaSnila, 2e zgodnie z ogolnymi zasadami okres
wypowiedzenia mole biec z koncem miesiqca. Pracownik w okresie wypowiedzenia

ma prawo do wynagrodzenia niezaleZnie, czy go zwalniamy z obowiqzku Swiadczenia
pracy, czy nie.
Podsumowujqc powiedziala, ze zwolnienie z obowiqzku Swiadczenia pracy moze
nastqpic tylko w okresie wypowiedzenia.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zwrociN siq, a co nalezy zrobiczeby dyrektor
od dnia dzisiejszego nie petnila funkcji.
P' Agnieszka Uscinska powiedziala,2e nie widzi innej formy. Uprawnienie do tego,
zeby Swiadczyla pracA ma dopoki pracodawca skutecznie hie dorqczy jej swoje-go
oswiadczenia woli co do rozwiqzania z niq stosunku pracv.
P. Marek Pachnik zaproponowal, aby dopracowac wszystko i spotkac sig na
kolejnym posiedzeniu. Zgtosit wniosek, aby dopracowac materiat i sprawq przenieSc
na poniedzialek. Przeprowadzono glosowanie, za wnioskiem glosowaly 2 osoby,
przeciw 3 osoby.
Starosta stwierdzit, ze wniosek nie uzyskal wiqkszosci gtosow .W zwiqzku z tym poddat
pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie rozwiqzania umowy o pracQ z dyrektorem
Domu Pomocy Spotecznej sw. Jozefa w Mieni, w ktorym Zatzqd Powiatu glosowal
w sposob nastqpujqcy.
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaty,
- czlonek zarzqdu - Marek Pachnik - przeciwny podiqciu uchwaly.
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Zarz4d Powiatu podjql uchwalq Nr 98/15 w sprawie rozwiqzania umowy
o prace z dyrektorem Domu Pomocy spotecznej sw. Jozefaw Mieni.

- Antoni JanTarczynski przekazal p. Malgorzacie Chwedoruk uchwalg
w sprawie rozwiqzania umowy o pracA z dyrektorem Domu Pomocy Spotecznej
Starosta

sw. Jozefa w Mieni. Poinformowat, 2e Zarzqd podjqt rowniez decyzjq o zwolnieniu
z obowiqzku swiadczenia pracy z dniem 1O kwietnia br. Wyjasnil, ze Wicestarosta
poinformuje kierownictwo Domu o zaistniatej sytuacji, a zastqpca dyrektora bgdzie
kierowal placowkq. Podziqkowal za wspotpracq.
Pani Malgorzata Chwedoruk powiedziala, 2e DPS jest placowkq z ktorq
zwiqzanajest cale swoje dorosle 2ycie zawodowe (22lala).Zawszebez2adnet uwagi,
doceniana i nagradzana. Zarzuty zostaly przez osobq starannie przygotowane, ktora
wiedziata gdzie szukac. Ma poczucie krzywdy , ze w ten sposob zostala ukarana. Wie,
ze jest wiele sposobow na konsekwencje wobec pracownika. Dodata, 2e trafia na bruk
po 22latach pracy, nie ma uprawnien rentowych, emerytalnych. Powiedziala, Ze nie
tego siq spodziewala po tylu latach oddanej pracy w placowce. Obecnosc czqsci zalogi
swiadczy o tym, 2e praca nie byta bezowocna.

Ad.4
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 2O kwietnia br. o godz. iO.0O.
Zarzqd bgdzie wizytowal drogi powiatowe.

Ad.5
Zamkn igcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rosta

-

Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu: l-u kasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek
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