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Pan
Dariusz Graj da
Radny Rady Powiatu w Otwocku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.11.2019 r. dotyczące naboru na stanowisko Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku zs. w Karczewie informuję:

Ad 1. Nie ma przepisu nakazującego podpisywanie załączników do Uchwały, a jedynie jak 

stanowi przepis art. 51 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego -  „Uchwały zarządu podpisują 

wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu”. Skoro Załącznik jest integralną częścią 

Uchwały, nie ma wymogu podpisywania Załącznika, gdyż aktem wprowadzającym jest sama 

Uchwała, która z mocy przepisów jest podpisywana przez wszystkich członków Zarządu.

Ad 2. Nabór był prowadzony na potrzeby zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Ad 3. Nabór dotyczył zatrudnienia w jednostce organizacyjnej powiatu, tj. w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Otwocku zs. w Karczewie. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych podana w treści ogłoszenia wypełniała wymóg określony w art. 13 

ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, wskaźnik 

w ZDP jest taki sam jak w Starostwie -  niższy niż 6%.

Ad 4. Brak jest przepisów regulujących wystąpienie omyłek pisarskich w treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze w kontekście anulowania 

całości procedury konkursowej. Starosta po przeanalizowaniu rodzaju omyłek występujących
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w ogłoszeniu na Dyrektora ZDP uznał, że błędy pisarskie mają charakter mało istotny -  nie 

zmieniły one w żaden sposób formy zatrudnienia, wymagań stawianych kandydatom czy 

samej treści ogłoszenia. Niemniej jednak ze względu na chęć zachowania transparentności 

oraz pełnej przejrzystości procedury naboru, Zarząd Powiatu postanowił o unieważnieniu 

konkursu i podjęciu nowej uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia naboru, celem wyłonienia kandydata na Dyrektora 

jednostki organizacyjnej powiatu.
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