
Przewodniczący Rady 
Powiatu Wrzesińskiego 

Września, 13 października 2020 r. 

SOR.0003.20.2020 

Pan 
Maciej Handkiewicz 
Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację, która wpłynęła do starostwa 

dnia 29 września 2020 r., dotyczącą zmian w zakresie wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych wskazanych w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2020 r., rozpatrzonej na XXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 28 września 2020 r. 
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STAROSTWO POWIATOWE 
we Wrześni 

FF.0003.1.2020 Września, 12 października 2020 r. 

Pan 
Marek Przyjemski 
Przewodniczący 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 

w sprawie interpelacji Radnego Rady Powiatu Wrzesińskiego 

Odpowiadając na pismo nr SOR.0003.20.2020 z dnia 30 września 2020 roku przekazuję 

wyjaśnienia dotyczące zmian w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok wprowadzonych w dniu 

28 września 2020 roku. 

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 158/XXII/2020 z dnia 28 września 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok dokonano per saldo 

zwiększenia w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w rozdziale 75020-starostwa powiatowe. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia planu na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wynikały 

z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania wydatków w tym zakresie. Nie jest tu możliwe 

przypisanie imienne oszczędności do poszczególnych pracowników z uwagi na to, że analiza została 

przeprowadzona w odniesieniu do już wydatkowanych środków i prognozowanych wydatków w ujęciu 

łącznym z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych nieobecności w okresie objętym prognozą. 

Zwiększenie natomiast w tej grupie wydatków dotyczyło w dużej mierze pokrycia kosztów pracy 

świadczonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej, na które Powiat otrzymuje środki w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie oraz 

w rozdziale 70005 ~Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niestety środki te nie są wystarczające 

do pokrycia koniecznych do poniesienia kosztów nakładów pracy. 

Jednocześnie nadmienia się, że w ramach redukcji zatrudnienia trakcie bieżącego roku 

zmniejszeniu  uległa liczba zatrudnionych w Starostwie Powiatowym o 14 osób i dotyczyło 

to w szczególności: Wydziału Nieruchomości (1 osoba — pomoc administracyjna), Wydziału 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (4 osoby: 3 inspektorów, 1 

podinspektor), Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (1 osoba — 

podinspektor), Wydziały Promocji, Kultury i Sportu (2 osoby: inspektor i młodszy referent), Wydziału 

Organizacyjnego (1 osoba — inspektor), Wydziału Komunikacji i Transportu (3 osoby: inspektor, 

młodszy referent, referent), Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa (1 osoba — inspektor), 

Wydział Dróg Powiatowych (1 osoba — referent). Zmniejszenie stanu zatrudnienia wynikało 
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z wygaszenia umów na zastępstwo, umów na czas określony, rozwiązania stosunku pracy na mocy 

porozumienia stron i likwidacji stanowisk. Ponadto koniecznym było zatrudnienie 6 osób przede 

wszystkim na umowy o pracę na czas zastępstwa, dotyczyło to w szczególności: Wydziału Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2 osoby: inspektor i młodszy referent), Wydziału 

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich (1 osoba — młodszy referent), Wydziału 

Komunikacji i Transportu (1 osoba — młodszy referent), Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (1 osoba 

— młodszy referent) oraz Radca Prawny. 

W 2020 roku na odprawy emerytalno-rentowe w budżecie zabezpieczono środki w łącznej 

kwocie 308.232,00 zł dla 10 osób i jednocześnie wypłacono pierwotnie niezaplanowane odprawy 

z tytułu likwidacji stanowiska pracy 2 odprawy w łącznej kwocie 24.201,00 zł. 

Jednocześnie należy tu zauważyć, że proces optymalizacji zatrudnienia w Starostwie 

Powiatowym na dzień dzisiejszy jest w trakcie realizacji. 
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