UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 500
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie.
Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, działający w formie jednostki
budżetowej, odpowiedzialny jest za administracyjno-gospodarczą obsługę Urzędu
Miejskiego w Koninie. Na koszty funkcjonowania zakładu, które wynoszą około 7,2 mln
zł, w blisko 50% składają się koszty osobowe.
Trudna sytuacja budżetowa wymaga racjonalizacji działania wszystkich jednostek
organizacyjnych miasta w celu zmniejszania wydatków. Analiza zadań i struktury
zakładu w zestawieniu z kosztami jego działalności wskazuje na możliwość
zastosowania bardziej efektywnych rozwiązań organizacyjnych, które funkcjonują
w większości miast na prawach powiatu. Sposobem na zmniejszenie kosztów obsługi
urzędu jest likwidacja jednostki budżetowej Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie i przejęcie jego zadań przez Wydział Obsługi Urzędu Miejskiego.
Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zatrudnia 67 osób. W 2021 roku
10 pracowników zakładu skorzysta ze swoich uprawnień emerytalnych. Nie
przewiduje się zatrudnienia w ich miejsce nowych osób.
Zadanie sprzątania budynków urzędu, które wykonuje obecnie 31 osób, zlecone
zostanie na zewnątrz. Z powyższego składu osobowego 6 osób przejdzie na
emeryturę. Z uwagi na liczbę budynków administracyjnych urzędu - 12 i ich
powierzchnię – blisko 12 tys. m2, zakłada się wysokie prawdopodobieństwo, że
większość osób znajdzie zatrudnienie u wykonawcy, który wygra przetarg. Wykonawca
usługi otrzyma dane ww. osób, oczywiście za ich zgodą i będzie mógł przedstawić
poszczególnym osobom warunki zatrudnienia.
Pozostały zespół ZOUM to 36 osób:
a) 6 osób przejdzie na emeryturę – 2 osoby z administracji (1 osoba we wrześniu br.),
3 portierów i rzemieślnik (we wrześniu br.),
b) 5 osób jest zatrudnionych na umowach na czas określony, umowy te wygasną –
3 osoby z administracji, kierowca i rzemieślnik,
c) 4 osoby zostaną zwolnione – są to pracownicy administracji, 3 osoby ze stażem
pracy w ZOUM do 2 lat i 1 osoba ze stażem pracy w ZOUM 17 lat,

d) 3 osoby z administracji, konkretnie księgowości (staż pracy w latach: 32, 30 i 28)
otrzymają propozycje przeniesienia na nowych warunkach pracy i płacy wraz
z zadaniami zakładu (płace, środki trwałe, amortyzacja, inwentaryzacja, VAT,
księgowość dochodowa) do urzędu; jeśli przyjmą nowe warunki, będą
pracownikami Wydziału Księgowości – bez zwiększania ilości etatów w wydziale (1
osoba już odeszła z urzędu, a 2 przejdą na emeryturę w lipcu 2021 r., do zadań KS
od nowego roku doszła też obsługa kasy w urzędzie); tym samym nastąpi
połączenie podobnych zadań zakładu i urzędu w jednym wydziale,
e) kierowca przejdzie na cały etat do Biura Prezydenta – (obecnie ½ etatu),
f) zadania zakładu związane z administrowaniem budynkami użytkowymi,
zamówieniami publicznymi powyżej 130 tys. zł i kadrami przeniesione będą do
urzędu, odpowiednio do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału
Prawnego i Zamówień Publicznych i Wydziału Organizacyjnego i Kadr, bez wsparcia
osobowego.
Likwidacja jednostki i przejęcie zadań przez urząd spowoduje zatem znaczne
zmniejszenie zatrudnienia – do 15 osób (przez blisko 3 miesiące od likwidacji zakładu
19 osób i przez nieco ponad rok od likwidacji zakładu 17 osób, co ma związek
z nabywaniem w podanych okresach przez 4 osoby uprawnień emerytalnych lub
prawa do nagrody jubileuszowej).
Proponowany skład nowego Wydziału Obsługi Urzędu to:
a) 4 osoby administracji - kierownik, osoba odpowiedzialna za budynki
administracyjne, osoba odpowiedzialna za magazyn i zaopatrzenie, osoba
odpowiedzialna za zamówienia do 130 tys. zł i rozliczenia finansowe wydziału;
b) 11 osób obsługi – rzemieślnicy i portierzy, których zakresy czynności będą
wielozadaniowe, znajdą się w nich obowiązki związane z pracą rzemieślników,
portierów, obsługą sali sesyjnej, samochodów służbowych.
Likwidacja Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie pozwoli na zmniejszenie
wydatków generowanych dotychczas przez zakład oraz przyczyni się do poprawy
sytuacji finansowej budżetu miasta.
Przedstawienie pełnej informacji finansowej związanej z likwidacją ZOUM możliwe
będzie na początku 2023 roku po zestawieniu kosztów funkcjonowania wydziału
za 2022 rok w stosunku do kosztów funkcjonowania zakładu za 2020 rok. Oczywiste
jest, że rok 2021 nie da pełnego obrazu oszczędności związanych z likwidacją
jednostki, ponieważ sama likwidacja przeprowadzona będzie w połowie roku, dojdzie
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do wypłaty odpraw zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński
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