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                              W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10 grudnia 2020r. (pismo przewodnie                            

L. Dz. 14885/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.), dotyczącego zapytania o ilość osób zatrudnionych                         

od początku kadencji, informujemy: 

Liczba osób zatrudnionych do dnia 17 listopada 2018r. wynosiła 82 osoby (zatrudnienie                                  

w poprzedniej kadencji), liczba osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020r. (tj. od dnia                                 

18 listopada 2018 do 31 grudnia 2020) wynosi 83 osoby. 

Informujemy, że w okresie od 18 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2020r. w ramach struktury 

organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zostały zlikwidowane dwa stanowiska 

kierownicze, w wyniku połączenia wydziałów. Ponadto nadmieniam, iż w kwestiach zmian                         

w zatrudnieniu osobowym pracowników, liczba etatów zwiększyła się tylko o jeden etat, nie licząc 

nowopowstałego Biura Centrum Usług Wspólnych, który został utworzony w celu obsługi 

finansowo-księgowej, sprawozdawczości, rozliczeń płac i centralizacji podatku VAT, a jego 

tworzenie rozpoczęło się w kadencji 2018 – 2020. Pierwsze porozumienia z pracownikami szkół                   

i przedszkoli zostały zawarte w dniach 25 i 26 września 2018r.   

Zatrudnienie od początku kadencji: 

- w roku 2018 zostały zatrudnione 3 osoby, w ramach posiadanych wolnych etatów oraz jedna osoba 

na dodatkowo zwiększony etat w Biurze Rady, 

- w roku 2019 zostało zatrudnionych 5 osób na okres jednego miesiąca po odbytym stażu w Urzędzie 

Miejskim, według zapisu zawartego w umowie z Urzędem Pracy, 5 osób z którymi zawarto 

porozumienia 25 i 26 września 2018 roku (j/w.), w ramach utworzenia Biura Centrum Usług 

Wspólnych. W wyniku rezygnacji dwóch osób, ogłoszono nabór na wolne stanowiska powstałe                       

w  CUW, w tym również jedna osoba, która została zatrudniona po powrocie z urlopu rodzicielskiego 

również w Biurze CUW,  7 osób zostało zatrudnionych na wolne stanowiska urzędnicze, 4 osoby 

zostały przyjęte na stanowiska pomocnicze, 

- w roku 2020, po złożeniu przez pracowników wypowiedzeń umowy o pracę lub zakończonego 

terminu umowy, czyli na wolne wakaty zostało zatrudnionych 6 osób, dwie osoby zatrudniono                       

na czas określony, jedna umowa wygasła w miesiącu sierpniu 2020r, druga umowa wygasa z końcem 

grudnia 2020r, trzy osoby zatrudniono po stażu według zawartej umowy z Urzędem Pracy.  

Przez okres od 18.11.2018r. do dnia 31 grudnia 2020r. 12 osób odeszło na emeryturę. Wolne etaty, 

powstałe w wyniku odejścia pracowników, zostały obsadzone w ramach awansów wewnętrznych               

na stanowiska kierownicze oraz w ramach otwartych naborów.    

Odpowiedź dotycząca pytania, ile osób zostało zatrudnionych w jednostkach podległych                                       

i w spółkach ZWiK, ZGK i OSiR, ile z nich jest spokrewnionych lub spowinowaconych z Panem 

Burmistrzem, Radnymi z Klubu FWIL i „radnymi niezależnymi”, informuję, że w Urzędowym 

kwestionariuszu przyjęcia do pracy osoby, nie ma rubryki, w której Pracownik informuje Nas z kim 

jest spokrewniony lub spowinowacony, są to dane osobowe, których Pracodawca nie ma prawa żądać. 

Zatem należy domniemać, że tożsamy system jest stosowany w jednostkach podległych i spółkach. 
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