
UCHWAŁA Nr 34lX8l2012

Z AF.iZ ĄDU P OWIATU GRUD ZIĄD ZKIE GO

z dnia 6 sierpnia 20l.2 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora placówki opiekuńczo-

Wychowawczej w Wydrznie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 ęzerwca 1998 r, o samorządzie

powiatowym (Dz. lJ . z żO0l r. Nr 142, po z. 1592,' z 2O0],_r Nr ż3, poz,220, Nr 62 poz, 558,

Nr 113, poz,984,Nr 153, poz.Iż7),,Nr-zóo,por. toss iNr214 poz,1,806,z2003r,Nr 162,

poz. 1568, z ż0O4 r. N.'i02, por, toii, ,')ool r, Nr 173, poz, I2I8, z 2008 r, Nr 180,

poz. lI11 i Nr 223,poz. 1458:,;?99n :]Ńr 
92, poz.753 i Nr 1 57,por. lż4I, z 2010 r, Nr 28,

poz. 14ż i I46,Nr i6,poz . zso iNr 106, poz.'675 oIM .z 
2011 r, Nr 21 , poz, 113, Nr 149,

poz.887 iNr 217, póz,'1,28l)*.r*iąkr'z'art.9,7 ust, 1 i 3 ustawy zdnia9 częrwca 201i r,

o wspieraniu rodziny i systemie pi"".,y zastępcze1 @z. U. Nr 149, poz, 887, Nr 288,

poz. 1690)

Zarząd Powiatu

uchwalao co następuje:

§1.ogłaszasiękonkursnastanowiskoDyrektoraPlacowkiopiekunczo-

Wychowawczej w Wydrznie,

§ 2. Treśc ogłoszenia o konkursie stanowi zŃącznikdo niniejszej uchwały,

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursowąw następującym składzie:

1) Bożesław Tafelski - Przęwodniczący Komisji

2) Aleksandra Czecholińska - Członek Komisji;

3) Bożena Grabda - Członek Komisji;

4) Agnieszka Zawadka - Członek Komisj i,

§ 4. komisja przęprowadzi postępowanie koŃursowe na podstawie Regulaminu

zatrudniania pracownikow na stanowiska urzędnicze oraz przeProwadzanta słuŻbY

przygotowawczejwStarostwiePowiatowymwGrudziądzuwprowadzonyWŻycie

Zarządzeniem Nr 4lż0I2 Starosty Grudziądzkiego zdnia 3 lutego 2012 roku,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu,

§ 6. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,

Zarząd Powiatu:

Wi6 osTA



Załączntk do Uchwały Nr 34l l20l2

i^r"?:żill*i;ił1:#:kiego

Zar ząd Powi atu Grudziądzki e go o głasza konkurs na stanowi sko dyrektora
Placowki Opiekuńczo-Wycho w aw czej w Wydrznie

I. Wymagania niezbędne:
1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki
o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
albo

b)na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocj alizacji;

2) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji ząmujące1 sig pracą
z dzięcml lub rodziną albo udokumentowane doświadczęnie pracy z dziecmi
lub rodziną

3) posiada co najmniej 2-letni stażpracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska

nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek

w stosunku do niej wynika ztytułu egzekucyjnego;
6) nie bYła skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
7) jest zdolna do kierowania placowką opiekuńczo-wychowawezą, co zostało

Potwierdzone zaświadczęnięm lekarskim o braku przeciwwskazań
do pełnienia tej funkcji.

II. Wymagania dodatkowę:
1) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy

o Pracownikach samorządowych, kodęksu pracy, karty nauczyciela,
kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny
i sYstemie pieczy zastępczej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustaw}
o finansach publicznych,

2) dYsPozYcyjnoŚĆ, odpornośó na stres, kreatywnośó, samodzielność,
umi ej ętno sc r ozwiązywania konfl iktów interpersonalnych. ;

3) znajomośó obsługi urządzeńbiurowych.

IIL Zakres wykonywanych zadańna stanowisku:
1) kierowanie placówką opiekuńczo - wychow aweząw wydrznie;
2) wYkonYwanie czynności z zakręsu prawa pracy i zarządzanie personelem;
3) gospodarowanie budzetem j ednostki;



4) organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania placówki
opiekuńczo-]Mychowawczych w wydrznie w sposób zapewniający
właŚciwY zakres usług w oparciu o indywidualne potrzeby wyńowa"tÓ;
zgodnie z obowiązuj ącymi standardami ;

5) realizacja innYch zadań określonych w statucie i regulaminie organ izacyjnym
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie.

IV. Wym aganę dokumenty:
1) zyciorys (CV);
2) list motywacyjny i kwestionariusz osobowy;
3) kserokoPię dokumentów poświadczających wykształcenie i przebieg pracy

zawodowej, zawlerające w szczegóIności informacje o stażu pracy
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocy społecznej ;

4) oŚwiadczenie o nie pozbawieniu władzy rodńcielskiej 
-bądź 

jej zawieszeniu
ani ograniczeniu;

5) oświadczenię o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego - w przylpadku gdy
taki obowiązek w stosunku do niej wynika ztytułuógrók rcy;rr|go;

6) oŚwiadczenie o niekaralności za przestępsiwo pópełnione umyślnie lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadezenlę o korzystaniu w pełni zpraw publicznych;
8) oŚwiadczenie, żę kandydat nie był karany ,uku."^ pełnienia funkcji

związanYch z dysponowaniem środkami publicznymi, t kto.y.h mowaw at1.. 31 ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odPowiedzialnoŚcr za naruszenie dyscypliny finansów public znych(Dz. U.
z 2005 r., Nr 14, poz. II4 ze zm.);

9) aktualne Świadectwo lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania)
Potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora
placówki opiekuńczo-wychowawczej .

WYmagane dokumentY aPlikacyjne należy składać w siedzibię Starostwa powiatowego
w Grudziądzuna adres:Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska l; 86-300
Grudziądz z doPiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko dyrektora Placówki opiekuńczo-
WYchowawczej w Wydrznie" w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 r. Aplikacje, które
wPłYną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po wyzej Ókreślonym terminie ni" uęaą
rozPatrYwane. O terminie i miejscu przeprowadzenla konkursu kandydaci ,ostaną
Powiadomieni indYwidualnie. Informacja o w}niku naboru będzie urrri.rr.runa na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.polviatgrudziadzki.pl.) na tablicy
informacYjne.j Starostwa Powiatowego w Grudrrądruii- w powiatowym Urzę dzie prucy
W Grudziądzu. WYmagane dokumenty aplikacyjne: list motyr,vac}jny, szczegółoweCV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;,'po*irrny być opatrzone
klauzulą: WYrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawarĘch w ofercie
PracY dla Potrzeb niezbędnYch do realizacji procesu relłrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierPnia ]997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. (I. z 2002 r.,"Nr l()1, poz. 926 ze zm,)
orąz ustawąz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sąmorządowych (Dz. U z 2008 r.,Nr 223, poz. l458 ze zm).


