
Stara Kornica, dnia 01 sierpnia 2022 r. 

Sz. P. Zofia Szpura Radna Gminy Stara Kornica 

Za pośrednictwem 

Sz. P. Zofii Szpura Przewodniczącej Rady Gminy Stara Kornica 

Odpowiedź na interpelację z dnia 13 lipca 2022 r. 

Odpowiadając na interpelację Pani Zofii Szpura Radnej Gminy Stara Kornica złożoną w dniu 13 lipca 

2022 r. na kancelarii Urzędu Gminy Stara Kornica informuję, co następuje: 

Pytanie nr 1: „Dlaczego został zmieniony struktura organizacyjna urzędu?”. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt, jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania 

przy pomocy urzędu gminy. Wielość spraw będących w kompetencjach wójta wymaga ciągłego 

udoskonalania funkcji urzędu zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy. Art. 33 ust. 2 ww. ustawy 

mówi, że organizację i funkcjonowanie urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany 

przez wójta w drodze zarządzenia. Regulamin organizacyjny jest dokumentem stanowiącym 

o organizacji urzędu. W miarę potrzeb należy go dostosowywać i ulepszać tak, aby urząd spełniał 

coraz sprawniej wykonywane zadania. Z treści cytowanych wyżej przepisów można wyciągnąć 

wniosek, że wolą ustawodawcy było powierzenie organom wykonawczym gmin wyłącznej 

kompetencji kształtowania struktury organizacyjnej urzędu. Należy więc w tym miejscu przypomnieć, 

że wójt wykonuje zadania określone w art. 30 ww. ustawy oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy, a 

także reprezentuje ją na zewnątrz. Istotą wspomnianych przepisów kompetencyjnych jest to, by wójt 

miał możliwość nie tylko stworzenia sprawnej i efektywnej struktury organizacyjnej, ale też, aby miał 

możliwość dokonywania szybkich zmian w zależności od pojawiających się okoliczności i potrzeb, 

zatem wszelkie zmiany struktury organizacyjnej w urzędzie gminy są podyktowane potrzebami 

organizacyjnymi i usprawnieniem funkcjonowania urzędu dla dobra mieszkańców gminy.  

Pytanie nr 2: „Jakie korzyści z tego ma gmina- finansowe i osobowe?”.  

Odpowiedź: Przede wszystkim usprawnienie działania właściwych komórek urzędu gminy oraz 

urzędu jako całości, przyspieszenie i usprawnienie załatwiania spraw mieszkańców gminy w urzędzie. 

Pytanie nr 3: „Jaki jest miesięczny koszt utrzymania pracowników Urzędu Gminy Stara Kornica?”. 

Odpowiedź: Miesięczny koszt wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Starej Kornicy wynosi 

130 431,92 zł brutto. 



Pytanie nr 4: „Czy jakiś z pracowników odszedł na emeryturę, bądź ma odejść w 2021, 2022 roku?”. 

Odpowiedź: Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem pracownika Urzędu Gminy Stara 

Kornica na emeryturę przedstawiało się następująco: 

1. 2021 r. – 0 pracowników, 

2. 2022 r. – 2 pracowników (wg stanu na 13.07.2022 r.). 

Dodatkowo w 2022 r., biorąc pod uwagę wniosek pracownika urzędu planowane jest rozwiązanie 

umowy o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę.  

Natomiast niezrozumiała jest część pytania dotycząca przedstawienia informacji: ”… bądź ma odejść 

w 2021,..”?. 

Pytanie nr 5: „Jaki jest koszt ekwiwalentu wypłaconego dla pracowników z w/w powodu?”. 

Odpowiedź: Na podstawie art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 

pracownikom, którzy odeszli na emeryturę w 2021 i 2022 roku do dnia 13.07.2022 wypłacono 

ekwiwalent za urlop w kwocie 20 076,00 zł brutto. 

Pytanie nr 6: „Jaki jest koszt delegacji wypłaconych w 2021 i 2022 roku? (kto z nich korzystał)”. 

Odpowiedź: Kwoty zwrotów kosztów związanych z wyjazdami służbowymi wynosiły: 

− w roku 2021 – 26 556,93zł 

− w roku 2022(do 25.07.2022) – 14 394,36zł. 

Z wyjazdów służbowych korzystali w 2021 r. i 2022 r. pracownicy samorządowi zatrudnieni 

w Urzędzie Gminy Stara Kornica oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kornica. 

Pytanie nr 7: „Jaka jest wysokość dodatku specjalnego wypłacanego dla pracowników 

na poszczególnych stanowiskach w gminie?”. 

Odpowiedź: Dodatek specjalny przyznawany jest pracownikom na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy o 

pracownikach samorządowych i § 6 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. 

Za miesiąc czerwiec 2022 roku dodatek na poszczególnych stanowiskach przedstawia się 

następująco: 

  



Stanowisko pracy Kwota brutto 

podinspektor ds. księgowości podatkowej 583,00 

sprzątaczka 1324,00 

podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego 
1400,00 

inspektor ds. administracji i promocji 1400,00 

 

Pytanie nr 8: „Ilu pracowników pracowało w gminie w poszczególnych latach 2019, 2020, 2021, 2022 

(proszę wymienić pracowników etatowych, pracowników na umowę zlecenie, pomoce 

administracyjne oraz osoby zatrudnione z UP w Łosicach w poszczególnych latach)?”. 

Odpowiedź: Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Stara Kornica przedstawiał się następująco: 

  



Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. 

Pracownicy zatrudnieni na etacie ( w osobach): Umowa zlecenia Zatrudnienie w ramach 

umowy z Urzędem Pracy 

w Łosicach 

30 w tym 5 zatrudnionych na stanowisku 

pomocy administracyjnej 

2 0 

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. 

Pracownicy zatrudnieni na etacie ( w osobach): Umowa zlecenia Zatrudnienie w ramach 

umowy z Urzędem Pracy 

w Łosicach 

27 w tym 2 zatrudnionych na stanowisku 

pomocy administracyjnej 

2 0 

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. 

Pracownicy zatrudnieni na etacie ( w osobach): Umowa zlecenia Zatrudnienie w ramach 

umowy z Urzędem Pracy 

w Łosicach 

31 w tym 6 zatrudnionych na stanowisku 

pomocy administracyjnej 

3 2 

Stan zatrudnienia na 13.07.2022 r. 

Pracownicy zatrudnieni na etacie ( w osobach): Umowa zlecenia Zatrudnienie w ramach 

umowy z Urzędem Pracy 

w Łosicach 

30 w tym 5 zatrudnionych na stanowisku 

pomocy administracyjnej 

2 1 

 



Pytanie nr 9: „Proszę o podanie zaszeregowania wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk 

ze schematu organizacyjnego wraz z pracownikami innymi (sprzątaczka, itp.)?”. 

Odpowiedź: Zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 czerwca 2009 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy Stara Kornica, ze zmianami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 

r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), poniżej 

przedstawiam kategorie zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach pracowniczych: 

Stanowisko pracy Kategoria zaszeregowania 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego XIII-XXII 

inspektor ds. księgowości budżetowej  XII-XXI 

inspektor ds. płac XII-XXI 

inspektor ds. kasy XII-XXI 

inspektor ds. dróg XII-XXI 

inspektor ds. archiwum i obsługi biura rady  XII-XXI 

inspektor ds. ochrony środowiska  XII-XXI 

inspektor ds. organizacyjnych i kadr XII-XXI 

inspektor ds. administracji i promocji XII-XXI 

podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i 

zarządzania kryzysowego  
X-XIX 



Stanowisko pracy Kategoria zaszeregowania 

podinspektor ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi 
X-XIX 

podinspektor ds. rolnictwa X-XIX 

podinspektor ds. księgowości podatkowej X-XIX 

Pomoc administracyjna  III-XVI 

Sprzątaczka  III-XIV 

Konserwator IX-XVI 

Konserwator hydroforni  IX-XVI 

Hydraulik - spawacz IX-XVI 

Kierowca samochodu asenizacyjnego IX-XVI 

Konserwator - kierowca  IX-XVI 

Wójt Gminy Stara Korncia 

/-/ Kazimierz Hawryluk 


