
UCHWAŁA NR CXXVII/357/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- 
kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Siedlcach, ogłoszonego uchwałą  
Nr CXXIV/351/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 8 września 2021 roku, dokonuje się 
wyboru Pani Iwony Kanieckiej, zamieszkałej w  Grabianowie na stanowisko kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. 

2. Uzasadnienie wyboru: Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. W terminie określonym 
w ogłoszeniu wpłynęły 4 oferty ( 3 spełniające wymagania formalne, 1 niekompletna). Zgodnie 
z Regulaminem prac komisji powołanej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach nabór został przeprowadzony w II etapach. 
I etap obejmował ocenę formalną ofert pod względem spełniania wymagań formalnych zawartych 
w ogłoszeniu. II etap polegał na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której 
kandydaci przedstawiali swoje koncepcje funkcjonowania PCPR w Siedlcach i udzielali odpowiedzi 
na pytania członków komisji. Celem rozmowy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z kandydatami, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, a także ocena predyspozycji 
osobowościowych kandydatów do pracy na stanowisku kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach. Przewodniczący Komisji, po zakończeniu II etapu przedstawił Zarządowi 
Powiatu w Siedlcach oferty kandydatów, protokół z naboru wraz z dokumentacją, celem dokonania 
wyboru kandydata na stanowisko kierownika PCPR  w Siedlcach.   

Z rozmowy kwalifikacyjnej wybrana kandydatka uzyskała 12 punktów na 15 maksymalnie 
możliwych do uzyskania. W toku przeprowadzonego naboru Pani Iwona Kaniecka wykazała się 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomocy społecznej pozwalającą na prawidłowe wykonywanie 
zadań jednostki. Posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu i organizacji pracy jednostki 
pomocy społecznej. Wielokrotnie podnoszone w rozmowie problemy dzieci, rodzin oraz osób 
niepełnosprawnych stanowią potwierdzenie dużej empatii i zrozumienia problemów pomocy 
społecznej. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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