UCHWAŁA NR 793/XLVIII/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie skargi
z dnia 12.03.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską za nienależyte wykonywanie zadań określonych
w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz zaniedbanie obowiązków w zakresie organizacji
pracy i nadzoru nad pracą podległych sobie pracowników.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 oraz poz. 2232) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Skargę
z dnia 12.03.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską za nienależyte wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz zaniedbanie obowiązków w zakresie organizacji pracy i nadzoru nad
pracą podległych sobie pracowników – Rada Miasta Płocka postanawia uznać za niezasadną.
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§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała stosownej analizy skargi złożonej przez
przekazanej do rozpatrzenia
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka skierowaną za sprawą skarżącej przy piśmie (brak numeru)
z dnia 12.03.2018 r. dotyczącą nienależycie wykonywanych zadań określonych w ustawie z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej oraz zaniedbanie obowiązków w zakresie organizacji pracy i nadzoru nad pracą
podległych sobie pracowników. Druga skarga o tej samej treści, lecz napisana odręcznie została skierowana
tego samego dnia do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Pani Joanny
Alberskiej. Obie skargi (oba pisma) były przez Komisję Rewizyjną rozpatrywane łącznie – jako jedna
skarga.
w swojej skardze podnosi sprawę dopuszczenia się popełnienia tzw. błędu
medycznego, polegającego na podaniu niewłaściwego leku jej siostrze
, która jest
podopieczną DPS „Przyjaznych Serc” w Płocku. Do Biura Obsługi Rady Miasta Płocka w dniu 16.03.2018 r.
wpłynęło pismo Nr DPS.AD.050.2.2018 od Pani Dyrektor DPS Joanny Alberskiej skierowane do Pana
Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka z wyjaśnieniami dotyczącymi omawianej skargi wraz
z załączonym jej oryginałem. W piśmie tym Pani Dyrektor przyznaje, iż taka sytuacja rzeczywiście miała
miejsce w zarządzanej przez nią placówce. Poinformowała również, że podopiecznej, której podano
niewłaściwy lek nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, ponieważ stan jej zdrowia był
monitorowany na bieżąco. Lekarz dyżurny w NPL przy ul. Kościuszki z uwagi na brak konieczności
interwencji lekarskiej odmówił przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Po wyjaśnieniu z pracownikami
placówki całego zajścia Pani Dyrektor J. Alberska wobec winnych pracowników wyciągnęła odpowiednie
konsekwencje służbowe. Komisja Rewizyjna skargę rozpatrzyła w dniu 17.04.2018 r. dokonując analizy treści
skargi oraz dołączonych do niej dokumentów. W ramach tych dokumentów do Komisji złożono pismo z dnia
27.03.2018 r. podpisane przez 45 osób – pracowników DPS zawierającego sprzeciw przeciwko wystawianiu
złej opinii godzącej w dobre imię nie tylko dyrekcji Domu ale również i ich jako pracowników. Ponadto przed
posiedzeniem Komisji na ręce jej Przewodniczącego radnego Artura Krasa
, siostra
swojej podopiecznej DPS-u złożyła pisemny protest przeciwko stawianym zarzutom DPS-owi w zakresie
niewłaściwej opieki nad pensjonariuszami. W trakcie posiedzenia Komisja wysłuchała także wyjaśnień
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Pani Joanny Alberskiej wraz
z pracownikami placówki oraz Pana Cezarego Dusio Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku. Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych osób stwierdzono, iż Pani Dyrektor
dopełniła swoich obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Z zebranego materiału wynikało, że
pracownicy odpowiedzialni za pomyłkę nie przestrzegali ustalonych procedur w DPS-ie i z tego tytułu
Dyrektor DPS-u ukarała ich karami dyscyplinarnymi, a z jedną osobą został rozwiązany stosunek pracy.
Ponadto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 17.04.2018 r. Pani J. Alberska
Dyrektor DPS poinformowała, że najprawdopodobniej w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę
Rejonową w Płocku postępowanie karne. W tym stanie faktycznym i prawnym Komisja stwierdziła, że skarga
jest niezasadna. Ostatecznie na posiedzeniu w dniu 15.05.2018 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści
niniejszej i przedstawiła go Radzie do uchwalenia. Należy wskazać, że skarżąca była poinformowana
i zaproszona na posiedzenia Komisji lecz nie wzięła udziału w posiedzeniu Komisji w dniu 17.04.2018 r.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
17.04.2018 r.
§ 3. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1 w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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