
UCHWAŁA Nr^2S. ̂  .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dniaiimarca 2021 r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony
na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Seniorf w Szczutowie.
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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. póz. 920 ), art. 16 ust. l i ust. 2 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1282),
art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
póz. 1876 z późniejszymi zmianami), § 5 Statutu Dziennego Domu Senior+ zatwierdzonego
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 172.XXVII.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
( Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz.12135 z dnia 4.12.2020 r.) i § 64 ust.l pkt 2 i § 77 ust.l
Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu
Nr 22.IV.2018 r. z dnia 28 grudnia ;2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 r. Póz. 499) po
uzyskaniu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu uchwala
się co następuje: i

i

§ 1. Z dniem l kwietnia 2021 r. zawiera się z Panią Monika Marlęga umowę o pracę
na czas określony do dnia 31 października 2021r., na stanowisko Kierownika Dziennego
Domu SenioH- w Szczutowie.

§ 2. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną ustalone w umowie o pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.
i

§ 4. Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik

2. Sławomir Olejniczak

3. Sławomir Krystek

4. Marek Chyliński

5. Dariusz Twardowski

- Przewodniczący Zarządu

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu

- Członek Zarządu



Uzasadnienie do
Uchwały Nrtel $4.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia A?> mcxvtQ2021 r.

Rada Powiatu Uchwałą Nr 172.XXVII.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku utworzyła
Dzienny Dom Senior+, jako wyodrębnioną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej i
nadała tej jednostce Statut. l

Zarząd Powiatu jako organ:odpowiedzialny za zatrudnianie kierowników jednostek
organizacyjnych, podjął Uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Kierownika Dziennego Domu
Seniort- w Szczutowie oraz Uchwałę Nr 430.82.2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie
powołania komisji konkursowej j ds. wyłonienia kandydata na Kierownika Dziennego
Domu Senior+w Szczutowie oraz uchwalił Regulamin pracy tej komisji.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie wpłynęła jedna oferta Pani
Moniki Marlęga, na kierownicze; stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu
Senior+ w Szczutowie. Kandydatka ta spełnia wymagania niezbędne określone w art. 122
ustawy o pomocy społecznej tzn. posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata pracy
w pomocy społecznej, wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej, W przedstawionej koncepcji kierowania funkcjonowaniem Dziennego
Domu Senior!- w Szczutowie oraz w rozmowie z członkami komisji, wykazała się
znajomością zagadnień organizacyjnych i wiedzą praktyczną z zakresu funkcjonowania tej
placówki. Ze sposobu wypowiedzi kandydatki wynikało, że jest osoba komunikatywną, na
bieżąco zaangażowaną w funkcjonowanie dotychczasowe Dziennego Domu Senior+ w
strukturze DPS . W trakcie rozmowy wykazywała też dużo zrozumienia i empatii dla
Seniorów korzystających z usług tej placówki. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu działając na podstawie art. 112 ust. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1876 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała
kandydaturę Pani Moniki Marlęga na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej Dziennego Domu Senior+.>

Zatem zatrudnienie kandydatki P. Moniki Marlęga jest w pełni uzasadnione. Zgodnie
z art. 16 ust. 2 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w
przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym
na kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony,
nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudnienie Pani Moniki Marlęga na kierowniczym stanowisku
urzędniczym, należy traktować jako zatrudnienie na takim stanowisku po raz pierwszy w
rozumieniu art. 16 ust. 3 w/w ustawy, gdyż pomimo wcześniejszego zatrudnienia wi
powiatowej jednostce organizacyjnej w na czas nieokreślony, nie spełnia warunku odbycia
służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
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