
UCHWAŁA NR VII /44/ 2003
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zasad wyłaniania kandydata na powiatowego rzecznika konsumentów

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póż. zm.), w związku z art. 35 
ust. 1 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 ) Rada Powiatu uchwala, co 
następuje:

§Ł

1. Określa się warunki pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów, w 
brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się regulamin konkursu na powiatowego rzecznika konsumentów, w 
brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

3. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową, w składzie 
osobowym określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała Nr XXXI /181/ 2002 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 
22 lutego 2002 roku w sprawie zasad wyłaniania kandydata na powiatowego 
rzecznika konsumentów.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Staroście 
Siedleckiemu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWÓD

iesław Klimek



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VII/44/ /2003 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 30 maja 2003 roku

Warunki pracy i płacy 
powiatowego rzecznika konsumentów

1. Wymiar czasu pracy:
a) 1/5 etatu tj. dwa dni w tygodniu - wtorek i piątek,
b) godziny urzędowania: 1O00- 1400,
c) przyjmowanie interesantów w godz. 1 100 - 1400 w Starostwie Powiatowym 

w Siedlcach.

2. Wysokość wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 400,- zł. miesięcznie, wg XVI 

kategorii zaszeregowania,
b) dodatek funkcyjny w wysokości 142 zł miesięcznie, wg 4 stawki 

(do 100 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego),
c) pozostałe składniki wynagrodzenia, wg postanowień Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych 
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 33 poz. 264).

3. Zadania powiatowego rzecznika konsumentów określa ustawa z dnia 15 grudnia 
2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, 
poz. 1319 z późn. zm.)



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VII /44/ 2003 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 30 maja 2003 roku

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA 
na powiatowego rzecznika konsumentów

1. Konkurs na kandydata na powiatowego rzecznika konsumentów organizuje 
Przewodniczący Rady Powiatu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu ustala treść ogłoszenia o konkursie.

3. Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez:

a) wywieszenie ogłoszenia o konkursie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Siedlcach,

b) zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Powiatu 
Siedleckiego (www.DOwiat.siedlecki.pl)

c) opublikowanie ogłoszenia o konkursie w prasie lokalnej: Życiu Siedleckim 
i Tygodniku Siedleckim.

4. Starosta Siedlecki zapewni warunki niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

5. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:

a) spełniać wymagania określone w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 
1319) tj. posiadać wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub 
ekonomiczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową,

b) złożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (odpis dyplomu, 
zaświadczenia o odbytych kursach, dokument uzyskania specjalizacji 
zawodowej, itp ),

c) złożyć życiorys z odpisem dokumentów co najmniej pięcioletniej praktyki 
zawodowej,

d) złożyć aktualne świadectwo lekarskie, potwierdzające warunki zdrowotne, 
niezbędne do zajmowania stanowiska powiatowego rzecznika konsumentów,

e) złożyć motywację ubiegania się o stanowisko powiatowego rzecznika 
konsumentów,

f) złożyć koncepcję realizacji zadań powiatowego rzecznika konsumentów.

6. Kandydat przystępujący do konkursu składa kopertę z napisem Starostwo 
Powiatowe w Siedlcach, „Konkurs na powiatowego rzecznika konsumentów” 
zawierającą:

a) kopertę z danymi adresowymi (imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr 
telefonu),

b) kopertę oznaczoną napisem „Konkurs na powiatowego rzecznika 
konsumentów” - z dokumentami, o których mowa w pkt. 5 lit. b-f regulaminu 
konkursu.

http://www.DOwiat.siedlecki.pl
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7. Przewodniczący Komisji konkursowej albo osoba przez niego upoważniona w 
terminie 7 dni od daty zamknięcia przyjmowania zgłoszeń kandydatów zwołuje 
posiedzenie komisji konkursowej i informuje kandydatów, którzy przystąpili do 
konkursu, o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia komisji.

8. Zadaniem Komisji konkursowej jest wyłonienie kandydata na powiatowego 
rzecznika konsumentów.

9. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.

10. Komisja konkursowa pracuje w minimum trzyosobowym składzie, w tym 
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

11. Prace Komisji konkursowej składają się z dwóch części:

a) w części pierwszej Komisja otwiera kopertę, o których mowa w pkt 6 
regulaminu i zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez poszczególnych 
kandydatów oraz stwierdza spełnienie przez kandydatów warunków 
regulaminu konkursu,

b) w części drugiej Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatami 
spełniającymi warunki regulaminu konkursu.

12. Każdy członek Komisji konkursowej może przyznać kandydatowi maksymalnie 
10 punktów.

13. Komisja konkursowa przedstawia Radzie Powiatu kandydata na powiatowego 
rzecznika konsumentów, który otrzymał największą ilość punktów.

14. Prace Komisji konkursowej są protokołowane. Protokolantem jest pracownik 
Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

15. Protokół z przebiegu prac Komisji konkursowej, po odczytaniu w obecności 
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu, podpisuje 
prowadzący posiedzenie komisji i protokolant. Członkowie komisji konkursowej 
mogą zgłaszać uwagi do protokółu.

16. Podpisany protokół z przebiegu prac Komisji konkursowej przedkłada się 
Przewodniczącemu Rady Powiatu.

17. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie konkursu decyduje Komisja 
konkursowa zwykłą większością głosów. Wyniki głosowań odnotowuje się 
w protokóle z przebiegu prac komisji konkursowej.

PRZEWODNICZĄCVJiADY

Wiesław Klimek



Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VII /44/ 2003 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 30 maja 2003 roku

Skład osobowy Komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na kandydata 
na powiatowego rzecznika konsumentów

1. Przewodniczący komisji

2. Wiceprzewodniczący komisji 
V

3. Członek

4. Członek

5. Członek

- Radny Sławomir Adamiak

- Radny Krzysztof Kosieradzki

- Radna Józefa Rychlik

- Radny Mieczysław Izdebski

- Radny Jan Skup

PRZEWODNICZĄCY fCYDY

Wiesław Klimek


