
UCHWAŁA NR 28/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 23 marca 2021 r. 

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS”  

w Stegnie 

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) oraz art. 112 ust. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876 ze zm.),  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zatrudnia się Panią Renatę Grobelną na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„MORS” w Stegnie od dnia 1czerwca 2021 r. na czas nieokreślony. 

§ 2 

Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną ustalone w umowie o pracę. 

  § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

           (-) 

 Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zatrudnianie oraz zwalnianie kierowników jednostek 

organizacyjnych należy do zadań zarządu powiatu.  

Kandydatka wskazana w uchwale została wyłoniona przez Komisję Konkursową w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych z zachowaniem wymogów określonych w art. 122 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Kandydatura Pani Renaty Grobelnej została zaopiniowana przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, co stanowi spełnienie zapisów art. 

112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższa opinia, wydana 

została w  dniu 17 marca br. i jest pozytywna. 

Wskazana kandydatka spełnia wymagania formalne niezbędne do zatrudnienia na stanowisku 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz posiada doświadczenie z zakresu pomocy 

społecznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi, co wskazuje iż jest osobą odpowiednią do 

objęcia funkcji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.  

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny  (P2), cel strategiczny: 

CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej 

przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.  

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

         Starosta 

                   (-) 

        Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 


