
ZARZĄD POWIATU oTWoCKIEGO 
054W Otwock, ul. Górna 13 

tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

UCHWAŁA NR CCCLXX/206/21 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „Anielin" w Karczewie, ul. Anielin I 

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 11  art. 13 ustawy zdnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 orazz 2021 r. poz. 1834) w związku 
z art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ) 
uchwala się, co następuje: 

1. Powołuje się  Komisję  Konkursową  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej „Anielin" w Karczewie, ul. Anielin I w następującym składzie: 

1) Kinga Błaszczyk- Przewodniczący Komisji; 

2) Małgorzata Woźnicka- Członek Komisji; 

3) Andrzej Solecki- Członek Komisji; 

4) Monika Kłosek- Członek Komisji; 

5) Kamila Zaborowska- Członek Komisji. 

2. 1. Uchwala się  Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Anielin" 
w Karczewie, ul. Anielin 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej „Anielin" w Karczewie, ul. Anielin I zgodnie z Regulaminem Konkursowym. 

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą  zakończenia swojej pracy. 

4. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

S. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu 
Krzysztof Szczegielniak  

4. Członek Zarządu 
Dariusz Kołodziejczyk 

2. Wicestarosta 
Paweł  Zawada 

5. Członek Zarządu 
Grzegorz Michalczyk 

3. 
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ZARZĄD POWIATU OTWOCKIEGO 
05400 Otwock. ul. Górna 13 

teL (22) 778-13-00 
fax (22)778-13-02 

Załącznik do uchwały Nr CCCLXX/206/2 I 

Zarządu Powiatu Otwockiego 

z dnia 2l grudnia 2021 r. 

Regulamin Konkursu na Stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin" w Karczewie, 
ul. Anielin I 

Rozdział  1. 
Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anieliii I oraz tryb 
i zasady pracy Komisji Konkursowej. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są  do zachowania tajemnicy treści ofert, przebiegu 
postępowania konkursowego oraz innych informacji uzyskanych w toku prac Komisji. 

3. Członkowie Komisji nie otrzymują  wynagrodzenia za pracę  w Komisji. 

4. Komisja rozpoczyna pracę  zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Rozdział  2. 
Tryb i zasady pracy Komisji Konkursowej 

I. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 
Otwockiego. 

2. Komisja składa się  z pięciu członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

4. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe przy wymaganej obecności co najmniej 4 członków. 

S. Ze składu Komisji podlega wyłączeniu osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do 
drugiego stopnia włącznie osoby, która przystąpiła do konkursu. W takim przypadku Zarząd Powiatu 

• Otwockiego stosowną  uchwałą  uzupełnia skład Komisji. 

6. Do zadań  Komisji Konkursowej należy: 

1) otwarcie nadesłanych ofert, 

2) ocena, czy oferty zostały złożone w terminie, czy zawierają  wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu 
o konkursie. Oferty kandydatów złożone po terminie, zawierające braki formalne oraz niespelniające 
warunków określonych w art. 122 ust. I ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz wymagań  niezbędnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie 
podlegają  odrzuceniu, a kandydaci nie zostają  dopuszczeni do dalszego etapu postępowania konkursowego, 

3) przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, 

4) wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin I. 

7. Konkurs odbywa się  dwuetapowo. 

8. W pierwszym etapie konkursu członkowie Komisji zapoznają  się  z dokumentami złożonymi przez 
kandydatów i dokonują  oceny, czy kandydaci złożyli dokumenty aplikacyjne w terminie, spełniają  wymagania 
niezbędne określone przepisami prawa oraz określone przez Zarząd Powiatu Otwockiego zawarte w ogłoszeniu 
o konkursie. 

9. Kandydaci nieodpowiadający wymaganiom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, powiadamiani 
są  na piśmie (listem poleconym) o niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego. 

10. Po pierwszym etapie konkursu sporządza się : 

1) listę  kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o konkursie, 
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2) listę  kandydatów, którzy nie spełnili wymagań  niezbędnych określonych w ogłoszeniu o konkursie. 

II. Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne są  zawiadamiani na piśmie o terminie i miejscu 
rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej, listem poleconym. 

12. Niestawienie się  kandydata w wyznaczonym terminie i miejscu na rozmowę  kwalifikacyjną  jest 
równoznaczne z rezygnacją  tego kandydata z udziału w konkursie. 

13. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać  się  będą  w kolejności alfabetycznej. Rozmowa 
kwalifikacyjna podlega ocenie przez każdego z członków Komisji. 

14. W drugim etapie konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) dokonuje się  oceny merytorycznej kandydatów, 
poznaje umiejętności kandydatów do prawidłowego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Karczewie. 

1) podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawiają  swoje koncepcje funkcjonowania i rozwoju 
Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1. W trakcie prezentacji każdy z członków 
Komisji ma prawo do zadania kandydatowi jednego pytania dotyczącego przedstawianej przez niego 
koncepcji. 

2) koncepcje funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Karczewie podlegają  ocenie przez 
każdego z członków Komisji w skali od 0 do 5 pkt. Maksymalnie kandydat może uzyskać  25 pkt. 

3) kandydaci ponadto odpowiadają  na zestaw pytań  (pięć  pytań) przygotowany przez Komisję  Konkursową. 
Zestaw pytań  dotyczyć  będzie: 

a) funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

b) znajomości przepisów z zakresu organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, 

c) znajomości ustawy o pomocy społecznej, 

d) znajomości zasad gospodarowania majątkiem powiatowej jednostki organizacyjnej oraz podstawowej 
znajomości ustawy o finansach publicznych, 

e) znajomości zasad zarządzania powiatową  jednostką  organizacyjną, zatrudniania i zarządzania 
personelem Domu Pomocy Społecznej, 

f) umiejętności stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

g) znajomości zagadnień  ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, 

h) możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla rozwoju Domu Pomocy Społecznej. 

15. Przygotowana przez Komisję  treść  pytań  jest niejawna i nie podlega udostępnieniu innym osobom 
spoza grona członków Komisji. 

16. W trakcie odpowiedzi kandydata na zestaw pytań  każdy z członków Komisji Konkursowej ma prawo 
do zadania każdemu z kandydatów jednego pytania dodatkowego. 

17. Odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań  podlegają  ocenie przez każdego z członków Komisji w skali 
od O do 5 pkt. Kandydat maksymalnie z tej części konkursu może uzyskać  25 pkt. 

18. Rozmowa kwalifikacyjna podlega odrębnej ocenie przez każdego z członków Komisji Konkursowej 
w skali od O do 5 pkt. 

19. Punktację  za rozmowę  kwalifikacyjną  przyznaną  przez poszczególnych członków Komisji sumuje się. 

20. Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym może uzyskać  maksymalnie 50 pkt, jednak 
nie mniej niż  30 pkt. 

21. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1. 

22. Z czynności Komisji Konkursowej sporządza się  protokół, który podpisują  Przewodniczący Komisji 
oraz wszyscy członkowie Komisji, którzy brali udział  wjej pracach. 

23. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekazuje protokół  wraz z dokumentacją  
konkursową  Zarządowi Powiatu Otwockiego. 
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24. Członkowie Komisji są  zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach 
Komisji. 

25. Jeżeli w drugiej turze głosowania nie został  wyłoniony kandydat na stanowisko Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Karczewie, konkurs uznaje się  za nierozstrzygnięty. 

26. Konkurs uznaje się  za nierozstrzygnięty również  wtedy, gdy: 

1) do konkursu nie przystąpi żaden z kandydatów, 

2) drugi etap postępowania konkursowego nie zostanie przeprowadzony z powodów formalnych. 

Rozdział  3. 
Rozstrzygnięcie konkursu 

Informację  o wynikach konkursu podaje się  niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku, na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz 
na tablicy ogłoszeń  Domu Pomocy Społecznej w Karczewie. 

Rozdział  4. 
Postanowienia końcowe 

I. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego. 

2. Dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostaną  
dołączone do jego akt osobowych. 

3. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu, zostaną  dołączone do 
dokumentacji z prac Komisji Konkursowej. 

Przewodniczący Zarządu 
Krzysztof Szczegielniak 
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UZASADNIENIE 

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłosił  konkurs na stanowisko urzędnicze- Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Anielin" w Karczewie, ul. Anielin I. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upłynął  dnia 

10 grudnia 2021r. Konieczne jest zatem powołanie Komisji Konkursowej, która w pierwszym etapie 

sprawdzi oferty pod wględem formalnym, a w drugim etapie przeprowadzi rozmowę  kwalifikacyjną  

dotyczącą  zagadnień  zawartych w koncepcji funkcjonowania i rozwoju Domu. 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 
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