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Skróty wykorzystywane w tekście

CUW -

Centrum Usług Wspólnych

GIM -

Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku

GML, Miasto –

Gmina Miasto Leżajsk

GUS –

Główny Urząd Statystyczny

MCK –

Miejskie Centrum Kultury

MOPS –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOSiR –

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

PM2 -

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Promyczek” w Leżajsku

PM3 -

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku

PM4 -

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku

RIO –

Regionalna Izba Obrachunkowa

SFP –

Sektor Finansów Publicznych

SP1 -

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku

SP2 -

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku

SP3 -

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku

UML –

Urząd Miejski w Leżajsku

ZOEASiP –

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
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Wprowadzenie

Niniejsza ekspertyza została sporządzona na podstawie umowy zawartej w dniu 30 maja 2016 r.,
pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą
w Rzeszowie. Autorami ekspertyzy są pracownicy WSIiZ i eksperci (wewnętrzni i zewnętrzni)
Instytutu Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie specjalizujący się w tematyce stanowiącej
przedmiot niniejszej ekspertyzy.

Przedmiot i cel ekspertyzy
W związku z wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianami przepisów prawa
możliwe stało się skorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego z instytucji wspólnej
obsługi w zakresie wykraczającym poza jednostki oświaty. Zważywszy, iż wspólna obsługa może
prowadzić do redukcji kosztów oraz wzrostu sprawności działania administracji miejskiej jako
całości, zasadnym stała się ocena celowości wprowadzenia wspólnej obsługi Urzędu Miejskiego
w Leżajsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk, a także zbudowanie w oparciu
o wykonaną ocenę i płynące z niej wnioski – koncepcji wspólnej obsługi.
W konsekwencji, przedmiotem ekspertyzy jest opracowanie koncepcji centrum usług wspólnych
dla Gminy Miasto Leżajsk przy czym ustalony w umowie z dnia 30 maja 2016 r., zakres
przedmiotowy ekspertyzy został podzielony na dwa etapy jego realizacji. Pierwszy etap prac
(którego efektem jest niniejsze opracowanie), stanowi „Ocena zasadności utworzenia centrum
usług wspólnych (CUW)”. Etap drugi (stanowiący przedmiot odrębnego opracowania), obejmie
z kolei „Zaprojektowanie centrum usług wspólnych dla Gminy Miasto Leżajsk, Urzędu
Miejskiego w Leżajsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk”.
W niniejszym dokumencie będącym rezultatem realizacji pierwszego etapu ekspertyzy zawarto
ocenę zasadności objęcia poszczególnych obszarów funkcjonowania Gminy Miasto Leżajsk
wspólną obsługą w ramach tzw. centrum usług wspólnych. Realizacja drugiego etapu prac
warunkowana jest oceną przedłożonych w pierwszym etapie wyników analiz dotyczących
kosztów oraz korzyści utworzenia CUW przez Władze Gminy Miasto Leżajsk.
Etap pierwszy ekspertyzy przyjął za cel identyfikację oraz analizę rozwiązań funkcjonujących
w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk planowanych do objęcia
CUW, dotyczących takich obszarów obsługowych jak: kadry, sprawy socjalne, obsługa płacowa,
obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków, zakupy towarów, usług oraz robót
budowlanych, gospodarka mieniem, obsługa stołówek, a także obsługa administracyjna oraz
BHP i p.poż). Szczegółową charakterystykę obszarów poddanych analizie zawiera załącznik nr 1
do niniejszej ekspertyzy.
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Analiza ta miała na celu obiektywną ocenę zasadności utworzenia CUW w miejsce obsługi
realizowanej dotychczas samodzielnie w każdym z wymienionych wyżej obszarów przez
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Leżajsku i/lub w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk, a także identyfikację możliwości zwiększenia jej
sprawności i efektywności, w tym identyfikację kosztów i korzyści finansowych projektowanych
rozwiązań.

Zakres podmiotowy ekspertyzy
Zakres podmiotowy ekspertyzy uwzględnia jednostki organizacyjne Gminy Miasto Leżajsk,
w stosunku do których rozważane jest wprowadzenie wspólnej obsługi (tzw. centrum usług
wspólnych). Należą do nich:
1) Urząd Miejski w Leżajsku (UML);
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR);
3) Miejskie Centrum Kultury (MCK);
4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS);
5) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli (ZOEASiP), jak również
obsługiwane obecnie przez Zespół jednostki oświatowe, tj.:
 Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku (GIM),
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku (SP1),
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku (SP2),
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku (SP3),
 Przedszkole Miejskie Nr 2 „Promyczek” w Leżajsku (PM2),
 Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku (PM3),
 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Leżajsku (PM4).

Ramy czasowe ekspertyzy
Identyfikacja i analiza rozwiązań funkcjonujących w Gminie Miasto Leżajsk oraz w jednostkach
organizacyjnych Miasta w stosunku do których prowadzona była ocena zasadności objęcia ich
działalności centrum usług wspólnych, została przeprowadzona na podstawie dokumentów
dostarczonych przez stronę zamawiającą. Przedstawione materiały źródłowe obejmowały
(zależnie od obszaru obsługowego), następujące okresy sprawozdawcze: pełne roczniki 2013,
2014 oraz 2015, a także dane za rok 2016 według stanu na dzień 30.04.2016 r., (w przypadku
danych finansowych) oraz 30.06.2016 r., (w odniesieniu do danych dostarczonych w formie
wypełnionych kwestionariuszy ankietowych).

Zastosowana metodologia
W związku z przeprowadzeniem oceny zasadności utworzenia centrum usług wspólnych
w Gminie Miasto Leżajsk wykorzystano kilka, uzupełniających się narzędzi i metod badawczych.
Pierwszą z nich była analiza danych zastanych udostępnionych przez kierowników jednostek
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organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk. Pozyskane w ten sposób dane oraz statystyki umożliwiły
wykonanie badań w formie desk research. Wykaz danych poddanych analizie zawiera załącznik
nr 2 do ekspertyzy.
Wyniki badań diagnostycznych pozwoliły na zidentyfikowanie obszarów obsługowych,
posłużyły zbudowaniu mierników charakteryzujących rozmiary działalności obsługowej oraz
umożliwiły opracowanie zestawu wydatków wykorzystanych w porównaniu kosztów
działalności obsługowej. Propozycje mierników oraz wydatków przygotowane przez zespół
realizujący ekspertyzę podane zostały uzgodnieniom, a następnie zatwierdzone i przyjęte do
realizacji w ramach warsztatów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2016 roku
z kierownictwem jednostek planowanych do objęcia CUW i Burmistrzem Leżajska (por.
Załącznik 3 oraz Załącznik 4).
Kolejnym krokiem była analiza informacji o zatrudnieniu, wydatkach, a także wartościach
uzgodnionych mierników, przygotowanych i przekazanych przez kierowników analizowanych
jednostek w oparciu o wzory opracowane przez Wykonawcę.
Uzyskane w oparciu o obie metody materiały zostały rozszerzone i doprecyzowane za sprawą
wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2016 r., z kierownictwem każdej
z jednostek planowanych do objęcia CUW, osobą odpowiadającą za obsługę księgową i kadrową
jednostki, jak również pracownikiem zapewniającym obsługę informatyczną w badanej
jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Leżajsk. Dodatkowo, w zakresie informatycznym
wykorzystano audyty oprogramowania przeprowadzone przez pracowników jednostek
objętych analizą i przedstawione przez nich informacje dotyczące systemów komputerowych
oraz innego oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz sieci.
Zgromadzony materiał został uzupełniony i rozszerzony o analizę obecnego prawodawstwa
oraz związanego z nim orzecznictwa, badanie stanowisk organów nadzoru nad samorządem
terytorialnym, jak również benchmarking rozwiązań spotykanych w praktyce działalności
innych jednostek tego samego szczebla podziału terytorialnego funkcjonujących w skali całego
kraju.
W ekspertyzie wykorzystano także wyniki audytu zatytułowanego „Efektywność zarządzania
oświatą w Gminie Miasto Leżajsk w zakresie organizacji i finansowania” zrealizowanego na
zlecenie Władz Miasta, którego wyniki zawiera raport z kwietnia 2016 roku.

Struktura raportu
Raport przedstawiający wyniki ekspertyzy składa się z pięciu zasadniczych części. Pierwszą
z nich jest wprowadzenie, w którym przedstawiono cel opracowania, jego zakres, zastosowaną
metodologię, a także wykorzystane informacje i zastosowane techniki badania.
Druga część ekspertyzy obejmuje analizę stanu prawnego oraz organizacyjnego w kontekście
możliwości utworzenia wspólnej obsługi, w tym ocenę możliwości objęcia nią Miejskiego
Centrum Kultury i sposób postępowania z istniejącą jednostką obsługi jaką jest Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, a finalnie także przedstawienie propozycji
dotyczących jednostki, która powinna pełnić funkcję jednostki obsługującej.
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Trzecią część opracowania stanowi analiza istotnych obszarów obsługi w tym informacje na
temat rodzaju i zakresu zadań, organizacji ich wykonywania, wielkości zatrudnienia i wydatków
oraz rekomendacje dotyczące sposobów zwiększenia efektywności działania i zasadności
objęcia poszczególnych obszarów działalności Gminy Miasto Leżajsk wspólną obsługą.
Czwarta cześć opracowania dotyczy informatycznych uwarunkowań wspólnej obsługi i zawiera
analizę obecnie funkcjonujących systemów informatycznych wykorzystywanych w zadaniach
obsługi a także rekomendacje dotyczące rozwiązań informatycznych możliwych do
zastosowania w warunkach wspólnej obsługi.
Część piąta ma charakter podsumowujący. Na podstawie wykonanych analiz w opracowaniu
zamieszczono koncepcję formuł w jakich może funkcjonować CUW, a w ramach nich opisano
zakres wspólnej obsługi, organizację procesów obsługowych, z uwzględnieniem rozmiarów
zatrudnienia. Część ta uwzględnia także analizę finansową kosztów oraz korzyści każdego
z proponowanych rozwiązań.
Uzupełnienie raportu stanowią załączniki, przedstawiające szczegółowo wybrane zagadnienia
prezentowane w ekspertyzie.
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Organizacja wspólnej obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajsk

Analiza regulacji prawnych dotyczących wspólnej obsługi
Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz.
2156 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., organy
prowadzące szkół i placówek mogły tworzyć jednostki obsługi ekonomicznoadministracyjnej
szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną
tych podmiotów.
Celem istnienia przywołanych powyżej jednostek obsługi było wykonywanie zadań organu
prowadzącego określonych w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, tj.:
1) zapewnienia warunków działania szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym obsługi prawnej, obsługi finansowej w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29
września 1994 r., o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1047), oraz obsługi organizacyjnej;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Z przepisów art. 5c pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 7 i 9 powołanej ustawy wynikał podział kompetencji
organów gminy zgodnie z którym utworzenie jednostki obsługi lub zorganizowanie wspólnej
obsługi należało do właściwości rady natomiast zapewnianie warunków działania w wyżej
wskazanym zakresie należało do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Powyższa sytuacja uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2016 roku tj. wraz z wejściem w życie
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1045). Ustawa ta wykluczyła możliwość dalszego
funkcjonowania w samorządzie terytorialnym jednostek utworzonych uprzednio na podstawie
art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, bowiem nowe brzmienie tego przepisu zezwala na
tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz
organizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek
jedynie organom prowadzącym o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a-3f, tj.
osobom prawnym (innym niż jednostki samorządu terytorialnego), osobom fizycznym oraz
ministrom. Jednostki utworzone przez gminy na podstawie art. 5 ust. 9 w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku mogą działać na dotychczasowych zasadach,
nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2016
roku.
Równocześnie jednak ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw umożliwiła prowadzenie wspólnej obsługi na podstawie
przepisów ustaw samorządowych i wprowadziła zmiany prawa ułatwiające wspólną obsługę.
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W konsekwencji, w czasie przygotowywania niniejszej ekspertyzy, z przepisów prawa wynikały
następujące warunki wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.
1. Zakres podmiotowy wspólnej obsługi został rozszerzony na wszystkie gminne jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych, bowiem tzw. jednostkami obsługiwanymi
zgodnie z art. 10a ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 446), mogą być
jednostki organizacyjne gminy zaliczane do sektora finansów publicznych, gminne
instytucje kultury oraz inne, zaliczane do sektora finansów publicznych, gminne osoby
prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa
handlowego. W konsekwencji w przypadku Gminy Miasto Leżajsk wspólna obsługa może
objąć wszystkie analizowane jednostki miejskie.
2. Zakres przedmiotowy wspólnej obsługi może wykraczać poza zadania ujęte uprzednio
w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty bowiem zakres zadań, które mogą być objęte
wspólną obsługą ujęty w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym ma charakter otwarty.
Obsługa ta może obejmować „w szczególności” obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną. W związku z takim brzmieniem przepisów prawa zasadnym jest przyjęcie,
że ewentualne ograniczenia swobody w określaniu zakresu obsługi mogą wynikać
z przepisów szczególnych. Odniesienie do przepisów prawa ograniczających swobodę
określania zakresu wspólnej obsługi zawierają kolejne części niniejszego opracowania.
3. Wspólną obsługę jednostek gminnych może prowadzić urząd gminy lub inna jednostka
organizacyjna gminy, związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku
powiatowo-gminnego, czyli tzw. jednostka obsługująca (por. art. 10b ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym). W związku z powyższym należy uznać, iż oprócz urzędu gminy
jednostką obsługującą może być także jednostka organizacyjna utworzona i powołana
wyłącznie do prowadzenia wspólnej obsługi. Co więcej, z brzmienia art. 10b ust. 2 pkt 1
powołanej ustawy wynika, że w danej gminie wspólną obsługę może prowadzić kilka
jednostek, skoro rada gminy może w uchwale dotyczącej wspólnej obsługi powołać
„jednostki obsługujące”.
4. Wprowadzenie wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do
sektora finansów publicznych należy do kompetencji rady gminy, która określa w drodze
uchwały jednostki obsługujące i jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków
powierzanych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi (por. art. 10b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym). Podstawą wprowadzenia wspólnej obsługi dla
pozostałych jednostek – w tym zwłaszcza gminnych instytucji kultury – jest porozumienie
o przystąpieniu do wspólnej obsługi jakie mogą te jednostki zawrzeć z jednostką
obsługującą (por. art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
5. Mocą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku wprowadzono także zmiany przepisów prawa
ułatwiające prowadzenie wspólnej obsługi. Do przepisów tych należy zaliczyć zwłaszcza
przyznanie jednostce obsługującej prawa do przetwarzania danych osobowych jednostek
obsługiwanych (por. art. 10d ustawy o samorządzie gminnym), zmiany w ustawie
o rachunkowości w tym zmiany pozwalające jednostkom sektora finansów publicznych na
powierzenie prowadzenia rachunkowości innej jednostce tego sektora (por. art. 11 ust. 2
pkt 2 ustawy o rachunkowości), zmiany w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2013,
poz. 885 z późn. zm.), delimitujące uprawnienia i odpowiedzialność kierownika jednostki
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obsługującej i kierownika jednostki obsługiwanej (por. art. 53 ust. 1 i 5 oraz art. 54 ust. 10
ustawy o finansach publicznych) oraz uprawniające do powołania jednego głównego
księgowego dla jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych (art. 54 ust. 2a ustawy
o finansach publicznych).
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż wprowadzone z dniem 1 stycznia
2016 roku zmiany w obowiązującym porządku prawnym stanowią jeden z czynników, który
równocześnie umożliwia i ułatwia wprowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Leżajsk.
Celem wprowadzonych zmian, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 25 czerwca
2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, było
stworzenie samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
możliwości wprowadzenia wspólnej obsługi, której zakres może zostać swobodnie określony
przez JST, w zależności od jej potrzeb. W konsekwencji wprowadzone rozwiązania służą
zwiększeniu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawie elastyczności
ich działania zarówno w obszarze związanym z kształtowaniem struktury organizacyjnej
jednostek samorządowych jak i w zakresie kształtowania procesów wykonywania zadań
obsługi.
Równocześnie wprowadzenie zharmonizowanych zmian w ustawie o samorządzie gminnym,
ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości usunęło wiele wątpliwości jakie
istniały w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 roku, a także znacząco
ułatwiło organizowanie i prowadzenie wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości i gospodarki
finansowej. W szczególności, w obowiązującym obecnie stanie prawnym nie powinno być
wątpliwości, iż księgi rachunkowe jednostek SFP mogą być prowadzone przez osoby niebędące
jej pracownikami, gdyż kwestię tą wprost reguluje znowelizowany przepis art. 11 ust. 2 pkt 2
ustawy o rachunkowości. Drugą istotną wątpliwością, którą usunęły nowe przepisy jest
dopuszczalność wykonywania zadań obsługi przez pracowników urzędu gminy, która została
wprost dopuszczona przez art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Analogiczna zmiana
nastąpiła także w zakresie możliwości powołania jednego głównego księgowego dla jednostki
obsługującej oraz jednostek obsługiwanych.
Wszystkie przywołane powyżej zmiany stanowią znaczące ułatwienie w prowadzeniu wspólnej
obsługi. Do istotnych ułatwień należy także zaliczyć przepis art. 10d ustawy o samorządzie
gminnym przyznający jednostce obsługującej prawo do przetwarzania danych osobowych
jednostek obsługiwanych, co zwalnia z obowiązku powierzania przetwarzania tych danych
jednostce obsługującej przez jednostki obsługiwane (kwestia ta ma znaczenie zwłaszcza
w obszarze kadrowo-płacowym, lecz nie pozostaje także bez wpływu na prowadzenie obsługi
finansowo-księgowej).

Wspólna obsługa dotycząca Miejskiego Centrum Kultury
Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Leżajsk objęte analizą są jednostkami sektora finansów
publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych.
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Równocześnie jednostki te działają w dwóch, różnych formach organizacyjno-prawnych co ma
wpływ na zapewnienie im wspólnej obsługi.
Z wyjątkiem Miejskiego Centrum Kultury (MCK), wszystkie analizowane jednostki działają
w formie samorządowej jednostki budżetowej. Tym samym zgodnie z art. 11 ustawy o finansach
publicznych, nie posiadają osobowości prawnej oraz są powiązane z budżetem jednostki
samorządu terytorialnego tzw. metodą brutto, tj. pokrywają swoje wydatki bezpośrednio
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego a pobrane dochody odprowadzają na rachunek
dochodów tego budżetu. Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych jest plan
dochodów i wydatków, który jest sporządzany metodą kasową, tj. obejmuje przepływy
pieniężne niezależnie od okresu, którego dotyczą związane z nimi koszty i przychody księgowe.
Swoboda kierownika jednostki budżetowej w dysponowaniu planem wydatków jest limitowana
zarówno przez tzw. klasyfikację budżetową, która określa szczegółowe cele na jakie mogą być
dokonywane wydatki jak i przez ograniczenie jego uprawnień do dokonywania zmian planu.
Jednostki te zobowiązane są na mocy art. 40 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prowadzić
rachunkowość zgodnie ze szczególnymi zasadami (tzw. rachunkowość budżetową).
Miejskie Centrum Kultury jest osobą prawną działającą w formie samorządowej instytucji
kultury. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym,
do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi
w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. Działalność gmin w zakresie kultury, została uregulowana ustawą z dnia
25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012,
poz. 406 z późn. zm.). Na mocy art. 9 ust. 1 powołanej ustawy, jednostki samorządu
terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla
których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (jednostki
samorządu terytorialnego posiadają status organizatora w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy).
Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez
organizatora (por. art. 13 ust. 1 ustawy). W odróżnieniu od jednostki budżetowej, samorządowa
instytucja kultury ma osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru
prowadzonego przez organizatora (por. art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej).
W kontekście wspólnej obsługi należy zwrócić uwagę na podane niżej kwestie odróżniające
samorządową instytucję kultury, które wynikają z jej statusu jako osoby prawnej.
1. Instytucja kultury samodzielnie gospodaruje mieniem (przydzielonym przez organizatora
i nabytym), w tym może ona zbywać środki trwałe na podstawie przepisów dotyczących
przedsiębiorstw państwowych (por. art. 27 ust. 1 i 2 ustawy). Samodzielność w tym
zakresie wynika wprost ze statusu osoby prawnej, czyli posiadania zdolności do bycia
podmiotem praw i obowiązków (zob. art. 37 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 380)).
W tym zakresie instytucja kultury znacząco różni się od jednostek budżetowych gminy,
które z racji braku osobowości prawnej dysponują mieniem samorządu. Mienie powierzone
samorządowym jednostkom budżetowym jest własnością danego samorządu.
2. Instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (por. art. 27 ust. 1 ustawy). Podstawą
tej gospodarki jest plan finansowy ustalony przez jej dyrektora z zachowaniem wysokości
dotacji organizatora oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (zob. art. 27
ust. 3 i 4 ustawy w związku z art. 30 i 31 ustawy o finansach publicznych). Wyrazem
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samodzielności finansowej instytucji kultury jest sposób jej powiązania z budżetem
samorządowym - instytucja kultury zobowiązana jest pokrywać koszty bieżącej działalności
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, a z budżetem jednostki samorządu
terytorialnego powiązana jest jedynie poprzez dotacje jakie może z tego budżetu
otrzymywać (por. art. 28 ust. 1 i 3 ustawy).
3. Instytucja kultury prowadzi rachunkowość na zasadach ogólnych wynikających z ustawy
o rachunkowości. Nie mają do niej zastosowania szczególne zasady rachunkowości
budżetowej ustalone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013, poz. 289 z późn.
zm.).
Dodatkowo, odmienność instytucji kultury wyraża się także w innym statusie jej pracowników.
Na mocy postanowień art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(tj. Dz.U. z 2016, poz. 902), nie są oni pracownikami samorządowymi. Do pracowników
instytucji kultury stosuje się zatem przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014,
poz. 1502, z późn. zm.), (zob. art. 26a ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej).
Zważywszy na obowiązujące regulacje w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi należy przede
wszystkim zauważyć, iż niewątpliwie instytucje kultury, a zatem także Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku mogą być objęte wspólną obsługą o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie
gminnym.
W opinii autorów ekspertyzy opisana wyżej samodzielność instytucji kultury nie stanowi sama
w sobie przeszkody, ani prawnej, ani faktycznej w objęciu MCK wspólną obsługą. Równocześnie
należy zauważyć, iż włączenie MCK do wspólnej obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajsk może
zostać dokonane jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zwłaszcza
z poszanowaniem jej statusu jako osoby prawnej oraz wynikającej z niego samodzielności
w zakresie gospodarowania mieniem i w zakresie gospodarki finansowej.
Ze statusu instytucji kultury wynikają konsekwencje dotyczące sposobu i zakresu zadań MCK,
które mogą zostać powierzone instytucji obsługującej. Pierwsza kwestia została wprost
uregulowana w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z którym podstawą
wprowadzenia wspólnej obsługi dla instytucji kultury musi być porozumienie o przystąpieniu
do wspólnej obsługi jakie może ona zawrzeć z jednostką obsługującą.
Zakres zadań (obowiązków), powierzanych jednostce obsługującej powinien zostać określony
we wspomnianym powyżej porozumieniu (na zasadzie analogii z przepisu art. 10b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym). Zważywszy na samodzielność instytucji kultury nie może on
obejmować uprawnień decyzyjnych lub nadzorczych dotyczących mienia instytucji kultury oraz
dotyczących gospodarowania środkami planu finansowego.
Dodatkowo – ze względu na finansowanie MCK środkami z dotacji z budżetu Miasta – sposób
organizacji obsługi powinien zapewniać rozdzielenie zadań związanych z ustalaniem,
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przekazywaniem i rozliczaniem tej dotacji od zadań związanych z finansowo-księgową obsługą
wykorzystania dotacji oraz rozliczenia jej wykorzystania z perspektywy podmiotu dotowanego.
Kwestia ta może mieć praktyczne znaczenie w przypadku wyznaczenia jako jednostki
obsługującej Urzędu Miejskiego. W takim przypadku rekomendowane jest organizacyjne
wyodrębnienie obu wyżej wymienionych funkcji w sposób zapewniający, że obsługa
wykorzystania dotacji oraz rozliczenie jej wykorzystania z perspektywy podmiotu dotowanego
nie będą podlegały Skarbnikowi Miasta.

Postępowanie z Zespołem Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
i Przedszkoli
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli (ZOEASiP), jest samorządową
jednostką budżetową Gminy Miasto Leżajsk. ZOEASiP został utworzony z dniem 1 stycznia 1996
r., na mocy uchwały nr XIV/81/95 Rady Miasta Leżajska z dnia 29 grudnia 1995 r., jako
jednostka obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek w rozumieniu art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 stycznia 2016 roku). Określony w statucie ZOEASiP zakres zadań był zgodny z przepisem art. 5
ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25
czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2015, poz. 1045), z porządku prawnego została usunięta podstawa prawna istnienia Zespołu,
bowiem nowe brzmienie przepisu art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zezwala na tworzenie
jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz organizowanie wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek jedynie organom
prowadzącym o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a-3f, tj. osobom prawnym
(innym niż jednostki samorządu terytorialnego), osobom fizycznym oraz ministrom. Jednostki
utworzone przez gminy na podstawie art. 5 ust. 9 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
stycznia 2016 roku mogą działać na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez 12
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku (zob. art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku).
W konsekwencji konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej sposobu postępowania z istniejącymi
samorządowymi jednostkami obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek, w tym
ZOEASiP. W kwestii tej są możliwe do zajęcia dwa stanowiska.
1. Stanowisko zgodnie z którym należy dokonać likwidacji ww. jednostek także w przypadku
gdy nowotworzona wspólna obsługa będzie od dnia 1 stycznia 2017 roku prowadzona
w takim samym zakresie jak poprzednio;
2. Stanowisko zgodnie z którym można „przekształcić” dotychczas funkcjonujące
samorządowe jednostki obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół i placówek
w jednostki obsługujące w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
poprzez zmianę statutu polegającą na zmianie podstawy prawnej utworzenia jednostki.
W związku z wątpliwościami prawnymi, w sprawie tej wypowiedziały się m.in. Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Finansów. Zgodnie ze stanowiskami Ministra
Administracji i Cyfryzacji zawartymi w piśmie z dnia 14 października 2015 r., (znak BM 14
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WP.072.343.2015) oraz z dnia 23 maja 2016 r., (treść dostępna na stronach Sejmu RP),
dopuszczalne są oba wyżej wymienione rozwiązania. Cytując „(…) organy gminy będą mogły
zdecydować, biorąc pod uwagę chociażby lokalne uwarunkowania, który ze sposobów
organizacji obsługi administracyjnej szkół i placówek oświatowych przyjąć na swoim terenie.
Jedną z dopuszczalnych opcji może być dostosowanie prawno-organizacyjne (zmiana statutu,
regulaminu organizacyjnego), zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz placówek
oświatowych do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Inną natomiast może być
likwidacja istniejącego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół i stworzenie przez organy
gminy nowej struktury (centrum usług wspólnych)”.
Z kolei Minister Finansów w stanowisku z dnia 17 maja 2016 r., (pismo znak ST1.054.24.2016)
stwierdził, iż obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych nie umożliwiają
przekształcenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół i placówek w centra
usług wspólnych.
Zważywszy na obowiązujące przepisy prawa należy przychylić do drugiego z wymienionych
wyżej stanowisk. W pierwszej kolejności należy zgodzić się ze stanowiskiem Ministra Finansów,
iż przepisy art. 12 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje przekształcenia jednostki
budżetowej w inną formę organizacyjno-prawną bez dokonywania likwidacji. Przepisy te
przewidują dla jednostek budżetowych jedynie możliwość ich połączenia lub likwidacji.
W szczególności, zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy rada gminy likwidując jednostkę budżetową
może równocześnie postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.
Z przepisu tego wynika, że nawet w przypadku, gdy zadania jednostki budżetowej ma przejąć
inna nowotworzona jednostka konieczna jest likwidacja jednostki budżetowej. Równocześnie,
w opinii autorów ekspertyzy zmiana podstawy prawnej utworzenia jednostki wykracza poza
pojęcie „reorganizacji” jednostki do którego uprawniona jest rada gminy na mocy art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym.
W konsekwencji w opinii autorów ekspertyzy Gmina Miasto Leżajsk powinna przeprowadzić
likwidację ZOEASiP i przekazać jej zadania jednostce wyznaczonej jako jednostka obsługująca
w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym. Odmienny sposób postępowania, tj.
dokonanie zmiany podstawy prawnej funkcjonowania ZOEASiP może zostać zakwestionowany
przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Podkarpacki.
Należy także zauważyć, iż likwidacja ZOEASiP nie będzie powodowała w praktyce odmiennych
skutków niż zmiana podstawy prawnej funkcjonowania. Na mocy przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9
lit.h ustawy o samorządzie gminnym oraz odpowiednio stosowanych przepisach art. 12 ust. 6 i 7
ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska będzie mogła wyposażyć jednostkę obsługującą
w mienie ZOEASiP oraz zdecydować o przejęciu przez nią należności i zobowiązań Zespołu.
Likwidacja nie będzie miała także istotnego wpływu na kwestie pracownicze bowiem w związku
z całkowitym przejęciem zadań ZOEASiP przez jednostkę obsługującą (Zespół wykonuje tylko
zadania polegające na obsłudze), zastosowanie znajdzie instytucja przejścia zakładu pracy
uregulowana w art. 231 Kodeksu Pracy, a w konsekwencji jednostka obsługująca wstąpi
w stosunki pracy w miejsce likwidowanego Zespołu.
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Propozycje dotyczące rozwiązań organizacyjnych wspólnej obsługi jednostek
Gminy Miasto Leżajsk
Zważywszy, iż obowiązujące regulacje prawne pozwalają na wprowadzenie przez Gminę Miasto
Leżajsk wspólnej obsługi wszystkich jednostek miejskich, dokonano analiz możliwych
rozwiązań organizacji wspólnej obsługi. Analizy te koncentrowały się na:
1) określeniu pożądanego zakresu podmiotowego wspólnej obsługi oraz
2) wskazaniu jednostki (lub jednostek), organizacyjnych mogących pełnić funkcję jednostki
obsługującej w Gminie Miasto Leżajsk.
Przyjmując za punkt wyjścia obowiązującą regulację prawną wspólnej obsługi, w ramach
ekspertyzy podjęto próbę zweryfikowania rozwiązań wdrożonych w samorządach gminnych
w okresie od wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Zgodnie z wynikami analiz, w 14 na
45 przebadanych gmin miejskich w skali kraju w których podjęto decyzję o utworzeniu wspólnej
obsługi, powołano je w miejsce funkcjonujących do tego momentu ZEAS, pozostawiając przy
nowej jednostce obsługującej wyłącznie jednostki oświatowe i zachowując dotychczasowy
zakres przedmiotowy obsługi. Powołanie jednostki obsługującej odbywało się poprzez uchwałę
likwidującą ZEAS oraz tworzącą w jej miejsce nową jednostkę budżetową (centrum usług
wspólnych). Skoro analizowane centra usług wspólnych zachowały ten sam podmiotowy
i przedmiotowy zakres obsługi zasadnym wydaje się wniosek, iż tworzenie centrów usług
wspólnych polegało w nich na dostosowaniu się do zmienionych regulacji prawnych natomiast
nie było traktowane jako sposób zwiększenia efektywności i sprawności działania.
Zgodnie z założeniami niniejszej ekspertyzy, celem ewentualnego wprowadzenia wspólnej
obsługi jednostek miejskich nie jest proste dostosowanie podstawy prawnej utworzenia
jednostki obsługującej jednostki oświatowej, lecz zwiększenie efektywności oraz sprawności
działania administracji Gminy Miasto Leżajsk. W konsekwencji, identyfikacji możliwych
rozwiązań organizacyjnych dokonano w kontekście wyznaczonym przez cel ekspertyzy kierując
się wyrażonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zasadami celowości
i oszczędności dokonywania wydatków publicznych wymagającymi, aby były one ponoszone
w sposób efektywny (prowadzący do uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów), przy
zastosowaniu optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Propozycje dotyczące optymalnego zakresu podmiotowego wspólnej obsługi oparto na
obowiązującym stanie prawnym, analizie potencjału poszczególnych jednostek do
samodzielnego wykonywania funkcji obsługowych oraz analizie potencjału do zwiększenia
efektywności i sprawności działania administracji Miasta jako całości.
Zgodnie z dokonaną analizą stanu prawnego, wspólną obsługą prowadzoną na podstawie art.
10a i nast. ustawy o samorządzie gminnym mogą zostać objęte wszystkie analizowane jednostki
Gminy Miasto Leżajsk. Oceniając zasadność objęcia poszczególnych jednostek obsługą
w pierwszej kolejności oceniono ich potencjał do samodzielnego wykonywania funkcji
obsługowych jak również relatywną wielkość zatrudnienia związanego z wykonywaniem zadań
obsługowych (por. Tabela 1).
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Tabela 1. Zatrudnienie w badanych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie ogółem
na dzień 30 czerwca
2016 roku
osób

Zatrudnienie przy
wykonywaniu zadań
obsługi na dzień 30
czerwca 2016 roku

etatów

osób

etatów

Udział pracowników
wykonujących zadania
obsługi w zatrudnieniu
(w %)
osób

etatów

GML

66

60,31

19

19,00

29%

32%

SP1

32

29,38

8

8,00

25%

27%

SP2

54

48,82

14

13,00

26%

27%

SP3

36

34,33

9

9,00

25%

26%

PM2

21

18,47

8

8,00

38%

43%

PM3

29

25,84

12

12,00

41%

46%

PM4

35

33,34

12

12,00

34%

36%

9

9,00

8

7,50

89%

83%

282

259,49

90

88,50

32%

34%

MOPS

15

15,00

1

1,00

7%

7%

MOSiR

21

19,00

10

8,50

48%

45%

MCK

30

28,88

15

10,96

50%

38%

UM
Razem pozostałe
jednostki

46

44,75

13

12,05

28%

27%

112

107,63

39

32,51

35%

30%

Razem

394

367,12

129

121,01

33%

33%

ZOEASIP
Razem ZOEASiP oraz
jednostki oświatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż jednostki organizacyjne Gminy Miasto Leżajsk są
jednostkami małymi. Jedynie w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku całkowite zatrudnienie
przekracza 50 etatów. W tak niewielkich jednostkach samodzielne wykonywanie zadań
obsługowych na odpowiednio wysokim poziomie jest wysoce utrudnione, czy wręcz niemożliwe.
Wyniki szczegółowej analizy zatrudnienia w poszczególnych obszarach (zamieszczone
w kolejnej części ekspertyzy) wskazują, iż wiele zadań w poszczególnych jednostkach miejskich
wykonywanych było przez jednego pracownika, a niekiedy przez kilku pracowników którym
równocześnie powierzone zostały inne różnorodne zadania, np. pracownikowi którego
głównym obowiązkiem było dokonywanie zakupów i prowadzenie ewidencji magazynowej
powierzono także zadania z zakresu bhp i p.poż oraz obsługi informatycznej. Skrajnym
przykładem jednostki w praktyce niezdolnej do samodzielnej obsługi jest MOPS, w którym przy
całkowitym zatrudnieniu wynoszącym 15 osób i etatów obsługa zapewniana jest przez jednego
pracownika co uzupełniane jest poprzez osobiste wykonywanie niektórych zadań przez
kierownika jednostki oraz zlecanie niektórych zadań na zewnątrz.
Wykonywanie poszczególnych zadań przez jednoosobowe stanowiska pracy oraz powierzanie
pracownikom różnorodnych zadań musi negatywnie wpływać na jakość oraz sprawność
wykonywania tych zadań. Wymaga ono swoistej „wielozadaniowości” pracowników, która
sprawia, iż nie są oni w stanie stać się ekspertami w żadnej z dziedzin i w konsekwencji muszą
poświęcić na wykonanie poszczególnych obowiązków więcej czasu niż poświęciłby pracownik
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wyspecjalizowany w danej dziedzinie. Niebagatelną kwestią w kontekście sposobu
wykonywania zadań jest także zagrożenie dla ciągłości działalności w poszczególnych obszarach
obsługi ponieważ z istoty jednoosobowego wykonywania zadań wynika, iż brak jest w jednostce
pracownika zdolnego do pełnienia w pełni kompetentnego zastępstwa.
Drugą cechą niewielkich jednostek jest stosunkowo wysoki udział zatrudnienia przy
wykonywaniu zadań obsługowych w zatrudnieniu ogółem, a co za tym idzie relatywnie wysokie
koszty płacowe zapewnienia obsługi. Relację między wielkością jednostki a udziałem
pracowników obsługi w zatrudnieniu ogółem w jednostkach Gminy Miasto Leżajsk wynikającą
z tabeli 1 dobrze oddaje zamieszczony poniżej wykres 1. Z wykresu tego wynika, iż wraz ze
wzrostem wielkości jednostki, co do zasady spada udział pracowników obsługi w zatrudnieniu
ogółem.
Wykres 1. Wielkość jednostki a udział pracowników obsługi w zatrudnieniu ogółem
90%

Udział pracowników obsługi

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

Zatrudnienie ogółem (etaty)
Udział pracowników wykonujących zadania obsługi w zatrudnieniu (%)
Liniowy (Udział pracowników wykonujących zadania obsługi w zatrudnieniu (%))

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Odnosząc się do kwestii jednostki (lub jednostek), organizacyjnych mogących pełnić funkcję
jednostki obsługującej w Gminie Miasto Leżajsk należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż
zgodnie z przepisem art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostką taką może być zarówno
Urząd Miejski jak i inna miejska jednostka organizacyjna. Zważywszy na potencjał kadrowy
jednostek Gminy Miasto Leżajsk i relacje występujące pomiędzy jednostkami zidentyfikowano
następujące alternatywne możliwości:
1) rolę jednostki obsługującej może pełnić Urząd Miejski;
2) rolę jednostki obsługującej może pełnić nowoutworzona jednostka budżetowa oparta na
obecnie funkcjonującym ZOEASiP.
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Pomimo, iż zgodnie z prawem możliwe jest także powołanie więcej niż jednej jednostki
obsługującej, możliwość taką wykluczono ze względu na mniejszą efektywność kosztową
w relacji do rozwiązania polegającego na powołaniu jednej jednostki obsługującej.
W wyniku dokonanej analizy przedstawionych powyżej rozwiązań stwierdzono, iż w aspekcie
finansowym rozwiązania te nie będą różnić się w sposób istotny ponieważ możliwe do
osiągnięcia oszczędności związane są przede wszystkim z reorganizacją poszczególnych
obszarów obsługi. Istotne różnice między zaproponowanymi rozwiązaniami dotyczyć natomiast
będą sposobu wykonywania zadań obsługowych oraz samego procesu tworzenia wspólnej
obsługi. Z tych względów jednostką, która w zdecydowanie największym stopniu odpowiada tak
sformułowanym wytycznym dla pełnienia funkcji jednostki obsługującej jest Urząd Miejski.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednostce samorządu terytorialnego przysługują
względem własnych jednostek kompetencje nadzorcze m.in. w zakresie prawidłowości
dysponowania przyznanymi im środkami budżetowymi, czy też w zakresie prawidłowości
gospodarowania mieniem. Kompetencje te wykonywane są przez Urząd Miejski. Pełnienie
funkcji jednostki obsługującej związane będzie natomiast z wykonywaniem pewnych zadań
o charakterze organizacyjnym, kontrolnym (w znaczeniu funkcjonalnym) i informacyjnym
w tym zwłaszcza w zakresie kontroli zarządczej, standaryzacji procedur wykonywania zadań,
kontroli dokumentów finansowo-księgowych, rozliczania inwentaryzacji, jak również
sporządzania sprawozdawczości, żądania od jednostek obsługiwanych informacji i wglądu
w dokumentację zadań objętych wspólną obsługą (art. 10b ust. 4 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 54 ust. 10 ustawy o finansach publicznych). W opinii autorów niniejszej
ekspertyzy, zadania jednostki obsługującej stanowić będą swoiste uzupełnienie i pomoc dla
Urzędu Miejskiego w wykonywaniu kompetencji nadzorczych. Równocześnie z istoty wspólnej
obsługi wynika, że jednostka obsługująca będzie posiadała w stosunku do jednostek
obsługiwanych także pewne obowiązki, np. obowiązek udostępniania kierownikom jednostek
obsługiwanych informacji potrzebnych do wypełniania funkcji dysponenta środków
budżetowych. W opinii autorów ekspertyzy obowiązki te nie powinny jednak zaburzyć relacji
jaka istnieje między Urzędem Miejskim a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi.
Kolejną zaletą pełnienia przez Urząd Miejski roli jednostki obsługującej jest eliminacja swoistego
„pośrednika” pomiędzy Władzami Miasta a miejskimi jednostkami organizacyjnymi jakim
byłaby odrębna jednostka obsługująca. Pełnienie funkcji jednostki obsługującej przez Urząd
Miejski zapewnia bowiem z jednej strony bezpośredni wpływ na organizację i sposób
wykonywania zadań obsługi, a z drugiej zapewnia lepszy przepływ informacji między Miastem a
jednostkami organizacyjnymi. Taka organizacja wspólnej obsługi spowoduje także
przyśpieszenie procesów decyzyjnych oraz uproszczenie procesów planowania finansowego.
W podsumowaniu powyższych rozważań należy stwierdzić, iż ze względu na celowość
i oszczędność dokonywania wydatków publicznych wspólną obsługą powinny zostać objęte
wszystkie oceniane jednostki Gminy Miasto Leżajsk a jednostką obsługującą powinien być Urząd
Miejski. Rozwiązanie takie pozwoli z jednej strony na podniesienie efektywności kosztowej
wykonywania zadań obsługi a z drugiej podniesie jakość ich wykonywania. Dzięki
wprowadzeniu wspólnej obsługi możliwe będzie bowiem stworzenie większych zespołów
pracowniczych co pozwoli na specjalizację pracowników i podniesie efektywność ich działania.
Równocześnie możliwe będzie zmniejszenie całkowitego zatrudnienia przy wykonywaniu zadań
obsługi co przełoży się na wymierne oszczędności środków na wynagrodzenia. Pełnienie funkcji
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jednostki obsługującej przez Urząd Miejski usprawni proces decyzyjny oraz zapewni lepszą
komunikację między Władzami Miasta a jednostkami miejskimi.
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Analiza zasadności wprowadzenia wspólnej obsługi w poszczególnych
obszarach

Uwagi ogólne dotyczące zatrudnienia i wydatków na wykonywanie zadań
obsługowych
W oparciu o informacje przedstawione przez kierowników analizowanych jednostek ustalono
całkowity poziom zatrudnienia przy wykonywaniu zadań obsługi w Urzędzie Miejskim oraz
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk (por. Tabela 1), a także
zatrudnienie w poszczególnych obszarach obsługi objętych analizą w toku ekspertyzy.
Na podstawie wstępnej analizy danych zidentyfikowano istotne obszary obsługi. Analiza danych
wykazała, iż ze względu na wielkość zatrudnienia oraz wysokość wydatków na wynagrodzenia
największymi obszarami obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajsk są obszary związane z obsługą
gospodarczą i techniczną: utrzymanie czystości (47,25 etatu), obsługa stołówek (29,50 etatu)
oraz techniczne utrzymanie nieruchomości (14,21 etatu). Obszary szeroko rozumianej obsługi
administracyjnej angażują mniejszą liczbę etatów obsługi a największym obszarem w tej grupie
jest obsługa finansowo-księgowa i płacowa (łącznie 20,50 etatów).
Zważywszy na wyniki wstępnej analizy danych, obszary i powiązania między poszczególnymi
zadaniami w zakresie obsługi, zostały zaprezentowane w niniejszej ekspertyzie w następującym
układzie:
1) obsługa kadrowa, finansowo-księgowa i płacowa;
2) zakupy towarów, usług i robót budowlanych oraz zaopatrzenie stołówek;
3) prowadzenie stołówek;
4) techniczne utrzymanie nieruchomości oraz utrzymanie czystości;
5) obsługa informatyczna.
Pozostałe zadania w zakresie obsługi, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do ekspertyzy nie
stanowiły istotnych obszarów działalności analizowanych jednostek.
Na potrzeby analizy danych, poszczególnych pracowników przyporządkowano do zadań obsługi
w oparciu o informacje dotyczące faktycznego wykorzystania czasu pracy, przekazane przez
kierowników jednostek, niezależnie od nazwy zajmowanego przez nich stanowiska,
z poniższymi modyfikacjami. Pracowników, którym powierzono zadania z zakresu różnych
obszarów przyporządkowano do obszaru, który angażował największą część ich czasu pracy.
Pominięto kierowników jednostek, sekretarzy szkół oraz tych pracowników, którzy wykonywali
obowiązki merytoryczne, a stopień ich zaangażowania w wykonywanie zadań obsługi nie
przekraczał 0,5 etatu.
Informacje o wielkości zatrudnienia przy wykonywaniu zadań obsługi na dzień 30 czerwca 2016
roku oraz szacowanych z tego tytułu wynagrodzeniach za rok 2016, według przedmiotu obsługi
prezentują zamieszczone poniżej tabele 2 oraz 3.

21

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

Tabela 2. Zatrudnienie przy wykonywaniu zadań obsługi według przedmiotu obsługi (stan na dzień 30 czerwca 2016 roku)

Jednostka

Zatrudnienie
przy
wykonywaniu
zadań obsługi
osób

etatów

Zatrudnienie według przedmiotu obsługi*
Obsługa
finansowoksięgowa
i płacowa

Obsługa
kadrowa
osób

etatów

Zakupy
towarów, usług
i robót
budowlanych

osób

etatów

osób

etatów

Zaopatrzenie
stołówek

Prowadzenie
stołówek

Techniczne
utrzymanie
nieruchomości

osób

osób

osób

etatów

etatów

etatów

Obsługa
informatyczna

Utrzymanie
czystości
osób

etatów

osób etatów

GML

19

19,00

-

-

-

-

1

1,00

1

1,00

4

4,00

4

4,00

9

9,00

-

-

SP1

8

8,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

2

2,00

1

1,00

4

4,00

-

-

SP2

14

13,00

-

-

-

-

1

0,50

1

0,50

4

4,00

1

1,00

7

7,00

-

-

SP3

9

9,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

3

3,00

1

1,00

4

4,00

-

-

PM2

8

8,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

3

3,00

1

1,00

3

3,00

-

-

PM3

12

12,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

3

3,00

1

1,00

7

7,00

-

-

PM4

12

12,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

4

4,00

1

1,00

6

6,00

-

-

8

7,50

1

1,00

5

5,00

-

-

-

-

-

-

1

0,50

-

-

1

1,00

90

88,50

1

1,00

5

5,00

2

1,50

7

6,50

23

23,00

11

10,50

40

40,00

1

1,00

MOPS

1

1,00

-

-

1

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MOSiR

10

8,50

-

-

5

5,00

-

-

-

-

-

-

1

1,00

4

2,50

-

-

MCK

15

10,96

1

0,60

7

4,50

1

0,40

-

-

-

-

3

2,71

3

2,75

-

-

UM

13

12,05

-

-

5

5,00

2

1,30

-

-

-

-

-

-

2

2,00

1

1,00

Razem
pozostałe
jednostki

39

32,51

1

0,60

18

15,50

3

1,70

-

-

-

-

4

3,71

9

7,25

1

1,00

129

121,01

2

1,60

23

20,50

5

3,20

7

6,50

23

23,00

15

14,21

49

47,25

2

2,00

ZOEASiP
Razem
ZOEASiP
i jednostki
oświatowe

Razem

* Zatrudnienie wykazane w części szczegółowej obejmuje łącznie 126 pracowników zatrudnionych łącznie w wymiarze 118,26 etatu, tj. nie uwzględnia 3 pracowników zatrudnionych
w łącznym wymiarze 2,75 etatu wykonujących zadania nie poddawane analizie (sprawy archiwalne, obsługa poczty i transport).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Tabela 3. Szacowane wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 2016 roku przy wykonywaniu zadań obsługi (według przedmiotu obsługi)
Szacunkowe wynagrodzenia ogółem za 2016 rok
Jednostka

Ogółem
w tym

Obsługa
finansowoksięgowa
i płacowa

Obsługa
kadrowa

Zakupy
towarów,
usług i robót
budowlanych

GML

448 508,38

-

-

SP1

201 448,10

-

SP2

334 260,26

-

SP3

223 202,91

PM2

Zaopatrzenie
stołówek

Prowadzenie
stołówek

Techniczne
utrzymanie
nieruchomości

30 544,21

24 106,78

98 839,26

80 136,73

-

-

26 473,29

50 556,98

-

17 467,63

17 467,63

96 027,00

-

-

-

26 773,51

192 627,64

-

-

-

PM3

299 859,56

-

-

PM4

292 378,24

-

ZOEASiP

314 888,68

Utrzymanie
czystości

Obsługa
informatyczna

214 881,40

-

28 935,68

95 482,15

-

24 029,00

179 269,00

-

74 756,00

24 988,00

96 685,40

-

26 713,98

63 885,66

24 005,00

78 023,00

-

-

24 647,96

73 990,00

24 083,00

177 138,60

-

-

-

28 800,24

96 934,00

24 047,00

142 597,00

-

32 422,98

213 513,72

-

-

-

20 632,50

-

48 319,48

2 307 173,77

32 422,98

213 513,72

48 011,84

174 983,39

554 988,90

250 856,91

984 076,55

48 319,48

67 578,23

-

67 578,23

-

-

-

-

-

-

MOSiR

272 472,08

-

160 894,32

-

-

-

53 528,38

58 049,38

-

MCK

417 677,80

28 800,00

202 721,80

34 056,00

-

-

83 460,00

68 640,00

-

UM

Razem ZOEASiP
i jednostki
oświatowe
MOPS

455 468,29

-

271 461,74

77 964,90

-

-

-

59 164,30

46 877,35

Razem
pozostałe
jednostki

1 213 196,40

28 800,00

702 656,09

112 020,90

-

-

136 988,38

185 853,68

46 877,35

Razem

3 520 370,17

61 222,98

916 169,81

160 032,74

174 983,39

554 988,90

387 845,29

1 169 930,23

95 196,83

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Poniżej przedstawiono analizę poszczególnych obszarów obsługi dokonaną w kontekście zasad
celowości i oszczędności dokonywania wydatków publicznych wymagających, aby były one
ponoszone w sposób efektywny (prowadzący do uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów), przy zastosowaniu optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów. W analizie uwzględniono także uwarunkowania prawne wykonywania poszczególnych
zadań obsługowych.

Obsługa kadrowa, finansowo-księgowa i płacowa
Obsługa kadrowa obejmuje wykonywanie czynności związanych z rekrutacją, nawiązaniem,
trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników. Z kolei obsługa finansowo-księgowa
obejmuje w szczególności prowadzenie rachunkowości, obsługę kasową oraz sprawy dotyczące
podatku VAT. Wreszcie obsługa płacowa dotyczy przede wszystkim czynności związanych
z naliczaniem, dokumentowaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych należności z tytułu stosunku
pracy. W czasie prowadzenia ekspertyzy obsługę kadrową, finansowo-księgową oraz płacową
dla jednostek oświatowych zapewniał ZOEASiP natomiast pozostałe jednostki posiadały własną
obsługę.
Powyższe obszary działalności obsługowej są ze sobą powiązane (zwłaszcza obszar kadrowy
z obszarem płacowym, a z kolei obszar płacowy z obszarem finansowo-księgowym).
W przypadku jednostek objętych analizą stwierdzono szczególnie silne powiązania pomiędzy
tymi obszarami, co zrozumiałe ze względu na niewielką obsadę kadrową wymuszającą
wielozadaniowość pracowników. Z tego też względu, prezentacja tych obszarów w niniejszym
raporcie została połączona.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 4 przedstawiającą poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych
z obsługą kadrową.

Tabela 4. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z obsługą kadrową
w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie przy
obsłudze kadrowej
osób

Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe
MOPS
MOSiR
MCK
UM
Razem pozostałe jednostki
Razem

etatów

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za 2016 rok

Średnie
szacunkowe
wydatki w 2016
roku na 1 etat

1

1,00

32 423

32 423

1
1
2

0,60
0,60
1,60

28 800,00
28 800
61 223

48 000,00
48 000
38 264

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Powyższa tabela uwzględnia, w związku z założeniami przyjętymi przy analizie danych, jedynie
pracowników dla których wykonywanie zadań w obszarze kadrowym było zadaniem
dominującym. Analiza szczegółowych zestawień przedłożonych przez analizowane jednostki
wykazała dodatkowo, iż zadania z zakresu obsługi kadrowej angażowały ogółem 7 pracowników
w wymiarze 2,25 etatu przy czym jedynie w ZOEASiP zadania te wykonywał pracownik
zatrudniony na stanowisku kadrowego. W pozostałych jednostkach obsługę kadrową
wykonywali pracownicy do których zadań należały obowiązki z zakresu obsługi finansowoksięgowej (w MCK, MOPS i MOSiR byli to główni księgowi, a w przypadku MOSiR także
pracownik wykonujący zadania w zakresie obsługi kasowej) lub płacowej (w UM – w wymiarze
0,4 etatu).
W kontekście rozmiarów działalności mierzonych miernikiem jakim jest liczba pracowników
objętych obsługą, efektywność zatrudnienia przedstawiona została w tabeli 5.

Tabela 5. Efektywność zatrudnienia w obsłudze kadrowej w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Liczba
pracowników
jednostki (objętych
obsługą)

Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe
MOPS

Zatrudnienie przy
Liczba pracowników
obsłudze
jednostki
finansowoobsługiwanych przez
księgowej
1 etat kadr
osób
etatów

282

1

1,00

15

-

-

282,00

MOSiR

21

-

-

MCK

30

1

0,60

UM

56

-

-

Razem pozostałe jednostki

122

1

0,60

203,33

Razem

404

2

1,60

252,50

50,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Przyjmując jako punkt odniesienia poziom obciążenia pracą w obecnie istniejącej jednostce
prowadzącej obsługę w zakresie kadrowym, tj. ZOEASiP można uznać, iż do zapewnienia obsługi
kadrowej powinno być wystarczające zatrudnienie w wymiarze 1,6-2 etatów. Ze względu na
obecny poziom zatrudnienia pracowników dla których jest to zadanie dominujące, w obszarze
tym nie jest potrzebna optymalizacja zatrudnienia. Jednak ze względu na zwiększenie
efektywności działania autorzy rekomendują objęcie obszaru związanego z obsługą kadrową
wspólną obsługą.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 6 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związanych
z obsługą finansowo-księgową i płacową.
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Tabela 6. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z obsługą finansowo
-księgową i płacową w Gminie Miasto Leżajsk
Zatrudnienie przy
obsłudze finansowoksięgowej

Jednostka

osób
Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe
MOPS

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za 2016
rok

etatów

Średnie
szacunkowe
wydatki w 2016
roku na 1 etat

5

5,00

213 514

42 703

1

1,00

67 578,23

67 578,23

MOSiR

5

5,00

160 894,32

32 178,86

MCK

7

4,50

202 721,80

29 465,38

UM

5

5,00

271 461,74

54 292,35

Razem pozostałe jednostki

18

15,50

702 656,09

45 329,73

Razem

23

20,50

916 169,81

44 689,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Strukturę wykazanego wyżej stanu zatrudnienia w obsłudze finansowo-księgowej przedstawia
tabela 7, uwzględniająca podział na rachunkowość, obsługę kas, obsługę VAT i obsługę płacową.

Tabela 7. Struktura zatrudnienia w obsłudze finansowo-księgowej w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie
przy obsłudze
finansowoksięgowej
osób

etatów

Prowadzenie
rachunkowości
osób

etatów

Obsługa
podatku VAT

Obsługa kas

osób

etatów

osób

Obsługa
płacowa

etatów

osób

etatów

Razem
ZOEASiP
i jednostki
oświatowe

5

5,00

3

3,00

-

-

-

-

2

2,00

MOPS

1

1,00

1

1,00

-

-

-

-

-

-

MOSiR

5

5,00

1

1,00

4

4,00

-

-

-

-

MCK

7

4,50

1

1,00

5

2,50

1

1,00

-

-

UM

5

5,00

2

2,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

Razem
pozostałe
jednostki

18

15,50

5

5,00

10

7,50

2

2,00

1

1

Razem

23

20,50

8

8,00

10

7,50

2

2,00

3

3,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Jak wynika z powyższego zestawienia w grupie pracowników obsługi finansowo-księgowej oraz
płacowej największą grupę stanowią osoby prowadzące kasy w MCK, a także w MOSiR. W obu
jednostkach kasy prowadzone są w systemie zmianowym, wymagającym zaangażowania co
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najmniej 3 etatów. W tym świetle poziom zatrudnienia przy obsłudze kas należy uznać za
uzasadniony. W związku z powyższym autorzy niniejszej ekspertyzy nie rekomendują
optymalizacji zatrudnienia w tym właśnie obszarze. Autorzy ekspertyzy nie rekomendują także
objęcia zadań polegających na prowadzeniu kasy wspólną obsługą. Ustanowienie wspólnej
obsługi w tym zakresie, tj. zatrudnianie kasjerów przez jednostkę obsługującą nie przyczyni się
bowiem do zwiększenia efektywności działania a wymagać będzie utworzenia dodatkowego
stanowiska kierowniczego oraz może powodować problemy w zarządzaniu wykonywaniem
zadań związane z faktem, iż kasjerzy i tak będą musieli wykonywać pracę w określonej
jednostce, na określonej kasie (przekazanie kasy między pracownikami wymaga jej formalnego
zdania).
Drugą grupę stanowisk tworzą pracownicy prowadzący rachunkowość jednostek. Do stanowisk
tych należą przede wszystkim główni księgowi poszczególnych jednostek (5 pracowników
w ZOEASiP, MOPS, MOSiR oraz MCK), zastępca głównego księgowego w ZOEASiP, a także dwóch
pracowników księgowości zatrudnionych w UM i jeden pracownik księgowości zatrudniony
w ZOEASiP.
W kontekście rozmiarów działalności mierzonych miernikiem jakim jest liczba dowodów
księgowych efektywność zatrudnienia przedstawiona została w tabeli 8.
Tabela 8. Efektywność zatrudnienia pracowników rachunkowości w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka
Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe
MOPS

Liczba dowodów
księgowych

Prowadzenie
rachunkowości
osób

etatów

Liczba dowodów
księgowych na 1 etat

10 131

3

3,00

3 377

12 666

1

1,00

12 666

MOSiR

1 772

1

1,00

1 772

MCK

1 200

1

1,00

1 200

UM

1 657

2

2,00

829

Razem pozostałe jednostki

17 295

5

5,00

3 458

Razem

27 426

8

8,00

3 428

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Pomijając MOPS, dla którego wysoka liczba dowodów księgowych wynika ze specyfiki
działalności merytorycznej (tzn. liczba dowodów wynika częściowo z liczby wypłacanych
świadczeń), można zauważyć, iż w obszarze związanym z prowadzeniem rachunkowości istnieje
potencjał do optymalizacji zatrudnienia. Dobrym punktem odniesienia w tym zakresie jest
poziom obciążenia pracą w obecnie istniejącej jednostce prowadzącej obsługę w zakresie
rachunkowości, tj. ZOEASiP. Przy poziomie obciążenia pracą równemu temu występującemu
w ZOEASiP wystarczające zatrudnienie przy prowadzeniu rachunkowości nie powinno
przekraczać 5-6 etatów.
W związku z powyższym, autorzy niniejszej ekspertyzy rekomendują objęcie obszaru
związanego z prowadzeniem rachunkowości wspólną obsługą i dokonanie optymalizacji
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zatrudnienia w tym obszarze. W związku z wprowadzeniem wspólnej, obsługi likwidacji mogą
ulec stanowiska głównych księgowych (w razie podjęcia decyzji o powołaniu jednego głównego
księgowego na podstawie art. 54 ust. 2a ustawy o finansach publicznych).
Trzecią grupę stanowisk stanowią pracownicy wykonujący zadania związane z obsługą podatku
VAT. W czasie przygotowywania niniejszej ekspertyzy stanowiska te istniały w jednostkach
będących podatnikami VAT, tj. w MOSiR, MCK i Urzędzie Miejskim przy czym w MOSiR zadania
dotyczące VAT wykonywał główny księgowy jednostki (w wymiarze 0,25 etatu). Autorzy
niniejszego opracowania rekomendują objęcie zadania wspólną obsługą.
W kontekście rozmiarów działalności mierzonych miernikiem jakim jest liczba pozycji rejestrów
VAT efektywność zatrudnienia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą
podatku VAT przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Efektywność zatrudnienia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą
podatku VAT w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Liczba pozycji
rejestrów
zakupu i
sprzedaży VAT

Obsługa podatku VAT
osób

Liczba pozycji rejestru
na 1 etat

etatów

Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe

-

-

-

-

MOPS

-

-

-

-

MOSiR

1 323

-

-

-

MCK

2 602

1

1,00

2 602

766

1

1,00

766

Razem pozostałe jednostki

4 691

2

2,00

2 346

Razem

4 691

2

2,00

2 346

UM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Uwzględniając obecne zaangażowanie w wykonywanie zadania głównego księgowego MOSiR
(0,25 etatu), wydaje się, iż wystarczającym poziomem zatrudnienia w tym zakresie byłyby 2
etaty.
Sytuacja w przypadku zadań z zakresu obsługi płacowej była w analizowanych jednostkach
podobna jak w przypadku obsługi kadrowej. Zadania te były wykonywane w analizowanych
jednostkach, poza pracownikami wykazanymi w tabeli, także przez pracowników dla których
nie było to zadanie dominujące. Analiza szczegółowych zestawień przedłożonych przez
analizowane jednostki wykazała, iż zadania z zakresu obsługi płacowej angażowały ogółem 8
pracowników w wymiarze 3,25 etatu (pomijając informatyka ZOEASiP, który wykonywał
czynności związane z obsługą programów płacowych). Równocześnie jedynie w ZOEASiP
zadania te wykonywało dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku księgowej ds. płac.
W pozostałych jednostkach obsługę płacową wykonywali pracownicy do których zadań należały
głównie obowiązki z zakresu obsługi finansowo-księgowej (w MCK i MOPS byli to główni
księgowi, w MOSiR główny księgowy i kasjer), a w Urzędzie Miejskim pracownik wykonujący
zadania w zakresie obsługi kadrowej. Powyższe dobrze odzwierciedla specyficzny charakter
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obsługi płacowej, która jest swoistym łącznikiem między zadaniami z zakresu kadr i zadaniami
z zakresu obsługi finansowo-księgowej. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku jednostek
Miasta może być ona powiązana organizacyjnie albo z działalnością kadrową albo finansowoksięgową.
W kontekście rozmiarów działalności mierzonych miernikiem jakim jest liczba zrealizowanych
płatności z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, efektywność zatrudnienia
pracowników obsługi płacowej przedstawiona została w tabeli 10.
Tabela 10. Efektywność zatrudnienia pracowników obsługi płacowej w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Liczba zrealizowanych
wypłat z tytułu umów o
pracę i umów
cywilnoprawnych

Razem ZOEASiP i jednostki
oświatowe
MOPS

Obsługa płacowa Liczba wypłat na 1
etat
osób
etatów

6 229

2

2,00

3 115

317

-

-

MOSiR

437

-

-

MCK

566

-

-

UM

1 231

1

1,00

1 231

Razem pozostałe jednostki

2 551

1

1,00

2 551

Razem

8 780

3

3,00

5 666

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Przyjmując jako punkt odniesienia poziom obciążenia pracą w obecnie istniejącej jednostce
prowadzącej obsługę w zakresie obsługi płacowej, tj. ZOEASiP można uznać, iż do jej
zapewnienia powinno być wystarczające zatrudnienie w wymiarze 2,5-3 etatów. Ze względu na
obecny poziom zatrudnienia pracowników dla których jest to zadanie dominujące, w obszarze
tym nie jest potrzebna optymalizacja zatrudnienia. Jednak ze względu na zwiększenie
efektywności działania autorzy rekomendują objęcie obszaru związanego z obsługą płacową
wspólną obsługą. Równocześnie, w opinii autorów ekspertyzy, stanowiska ds. płacowych
w jednostce obsługującej powinny być albo niezależnym zespołem pracowników albo powinny
być one powiązane organizacyjnie z obsługą finansowo-księgową.
Podsumowując niniejsze rozważania dotyczące obsługi finansowo-księgowej i płacowej, autorzy
ekspertyzy rekomendują objęcie wszystkich zadań zaliczonych do tego obszaru, za wyjątkiem
prowadzenia kas, wspólną obsługą co pozwoli na optymalizację zatrudnienia. W wyniku
przyjęcia proponowanych rozwiązań, w jednostce obsługującej powstaną zespoły pracowników
wykonujących zadania w zakresie kadr (do 2 etatów), w zakresie prowadzenia rachunkowości
(główny księgowy oraz 4-5 etatów), w zakresie obsługi podatku VAT (2 etaty) oraz w zakresie
płac (2,5-3 etaty).
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 11 przedstawiającą szacunkowy poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników
obsługi finansowo-księgowej w latach 2017-2019.
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Tabela 11. Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi finansowo-księgowej w latach 20172019 w Gminie Miasto Leżajsk
Szacowane wynagrodzenia

Jednostka

2017

2018

2019

213 951,04

222 436,04

214 663,84

MOPS

67 578,23

67 578,23

71 988,23

MOSiR

165 877,00

163 713,00

167 825,00

MCK

219 766,30

228 806,70

241 046,10

UM

271 461,74

290 109,74

299 565,74

Razem pozostałe jednostki

724 683,27

750 207,67

780 425,07

Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

938 634,31
45 784,81

972 643,71
47 443,72

995 088,91
48 538,55

Razem ZOEASiP i jednostki oświatowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

W konsekwencji, przy uwzględnieniu średnich wydatków na 1 etat, możliwe do osiągnięcia
zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi finansowo-księgowej
w jednostkach Gminy Miasto Leżajsk przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi finansowo-księgowej
w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Wydatki w roku

Pozycja

2017

2018

2019

RAZEM

Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia

938 634,31

972 643,71

995 088,91

2 906 366,93

Wydatki przy
optymalizacji
zatrudnienia do 18,50
etatu

847 064,70

877 756,27

898 011,80

2 622 832,77

Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 18,50
etatu

-

Wydatki przy
optymalizacji
zatrudnienia do 17
etatów
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 17
etatów

91 569,61

-

94 887,44

778 387,49

-

160 246,82

-

806 590,69

-

166 053,02

97 077,11

-

825 203,97

-

169 884,94

283 534,16

2 410 182,15

-

496 184,78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Zakupy towarów, usług i robót budowlanych, w tym zaopatrzenie stołówek
Obszar obejmuje dokonywanie zakupów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz dokonywanie zakupów bez zastosowania przepisów ustawy
w tym zaopatrywanie stołówek szkół i przedszkoli miejskich.
W czasie przygotowywania ekspertyzy, zadania związane z zakupami wykonywali pracownicy
poszczególnych jednostek. Zaopatrzenie stołówek było realizowane przez pracowników
zatrudnionych przez poszczególne szkoły i przedszkola Gminy Miasto Leżajsk i nie było objęte
wspólną obsługą wykonywaną przez ZOEASiP.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 13 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związanych
z dokonywaniem zakupów (poza zaopatrzeniem stołówek).

Tabela 13. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z dokonywaniem
zakupów (poza zaopatrzeniem stołówek) w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie przy
dokonywaniu
zakupów

Liczba
wszczętych
postępowań
o udzielenie
zamówienia
publicznego

osób

etatów

Szacunkowe
Liczba
wynagrodzenia
postępowań
ogółem za
na 1 etat
2016 rok

Średnie
szacunkowe
wydatki
w 2016 roku
na 1 etat

GML

1

1

1,00

1,00

30 544,21

30 544,21

SP2

-

1

0,50

-

17 467,63

34 935,26

MOPS

3

-

-

-

-

-

MCK

-

1

0,40

-

34 056,00

85 140,00

UM

5

2

1,30

2,50

77 964,90

59 973,00

Razem

9

5

3,20

2,81

160 033

50 010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Jednostki nie ujęte w powyższym zestawieniu nie wszczynały w 2016 roku postępowań
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, a zakupów bez zastosowania przepisów ustawy
dokonywali pracownicy zaangażowani w inną działalność. Specyficzna sytuacja istniała w MOPS,
który pomimo prowadzenia procedur zamówień publicznych nie dysponował pracownikiem,
który choćby w części wymiaru etatu zajmowałby się zakupami (zadania wykonywał główny
księgowy). W przypadku Gimnazjum Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 zakupami
zajmowali się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników gospodarczych
(w przeważającej części czasu pracy). Według otrzymanych informacji, w MCK zakupami
(w części wymiaru pracy), zajmowało się ogółem 5 pracowników (w wymiarze od 0,02 do 0,2
etatu) w tym Główny Księgowy oraz pracownicy którzy w przeważającej części czasu pracy
zajmowali się prowadzeniem kasy, obsługą techniczną. W tabeli wykazano pracownika dla
którego dokonywanie zakupów było zadaniem dominującym (w grupie zadań obsługi).
Zważywszy na wykonywanie przez pracowników dokonujących zakupy innych zadań, autorzy
ekspertyzy nie rekomendują optymalizacji zatrudnienia w tym zakresie. Ewentualna redukcja
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zatrudnienia mogłaby dotyczyć kierowników gospodarczych w szkołach pod warunkiem
outsourcingu zadań w zakresie sprzątania oraz prowadzenia stołówek i ograniczenia
zatrudnienia przy technicznym utrzymaniu nieruchomości do 1-2 pracowników w jednostce.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 14 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związany
z zakupami w latach 2017-2019.

Tabela 14. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z zakupami w Gminie Miasto Leżajsk
w latach 2017-2019
Szacowane wynagrodzenia

Jednostka

2017

2018

2019

GML

30 677,72

30 677,72

40 102,52

SP2

17 467,63

20 150,83

17 467,63

-

-

-

MCK

34 320,00

34 320,00

35 880,00

UM

87 599,40

77 964,90

77 964,90

170 064,75

163 113,45

171 415,05

53 145,23

50 972,95

53 567,20

MOPS

Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu średnich wydatków na 1 etat, możliwe do
osiągnięcia zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia kierowników gospodarczych
przedstawia poniższa tabela 15.

Tabela 15. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia kierowników gospodarczych w Gminie
Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Wydatki w roku

Pozycja
Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia
Wydatki przy
optymalizacji do 1,7 etatu
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji do 1,7
etatu

-

2017

2018

2019

170 064,75

163 113,45

171 415,05

504 593,25

90 346,90

86 654,02

91 064,25

268 065,16

79 717,85

-

76 459,43

-

80 350,80

RAZEM

-

236 528,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 16 przedstawiającą poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych
z zaopatrzeniem stołówek.
Tabela 16. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z zaopatrzeniem
stołówek w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie przy zaopatrzeniu
stołówki
osób

etatów

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za 2016 rok

Średnie szacunkowe
wydatki w 2016 roku
na 1 etat

GML

1

1,00

24 106,78

24 106,78

PM2

1

1,00

26 713,98

26 713,98

PM3

1

1,00

24 647,96

24 647,96

PM4

1

1,00

28 800,24

28 800,24

SP1

1

1,00

26 473,29

26 473,29

SP2

1

0,50

17 467,63

34 935,26

SP3

1

1,00

26 773,51

26 773,51

Razem

7

6,50

174 983,39

26 920,52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

W chwili prowadzenia ekspertyzy sposób zaopatrywania stołówek polegał na składaniu
zamówień u podmiotów zewnętrznych, które dostarczały zamówione przedmioty na miejsce (do
jednostki). Każda z jednostek oświatowych sama zaopatrywała stołówki. Zaopatrzeniem
zajmowali się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach intendentów. Wielkość zatrudnienia nie
była powiązana z rozmiarami działalności wyrażonymi w ilości wydanych posiłków w roku
2015, co więcej najmniejsze zatrudnienie występowało w Szkole Podstawowej nr 2, która
w roku 2015 wydała największą ilość posiłków (w grupie szkół). Zestawienie tabel
zamieszonych w niniejszej części dodatkowo uwypukla nadmiar zatrudnienia przy
zaopatrywaniu stołówek.
Z wielkości zatrudnienia i sposobu wykonywania zadań związanych z zaopatrywaniem stołówek
wynika istotny potencjał do optymalizacji zatrudnienia. W ocenie autorów ekspertyzy przy
wspólnej obsłudze do ustalania potrzeb jednostek i składania zamówień wystarczająca będzie
obsada osobowa wynosząca od 2 do 3 etatów. Obsada taka pozwoli realizować zadania
i zapewni ciągłość tej działalności (pełnienie zastępstw).
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 17 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związany
z zaopatrzeniem stołówek w latach 2017-2019.
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Tabela 17. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z zaopatrzeniem stołówek w Gminie
Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Szacowane wynagrodzenia

Jednostka

2017

2018

2019

GML

26 040,00

26 040,00

26 040,00

PM2

29 824,00

26 743,00

26 743,00

PM3

25 184,59

25 184,59

25 184,59

PM4

28 800,24

28 800,24

28 800,24

SP1

27 420,12

27 420,12

33 738,12

SP2

17 467,63

20 150,83

17 467,63

SP3

26 896,01

28 567,26

27 141,01

181 632,59

182 906,04

185 114,59

27 943,48

26 129,43

26 444,94

Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu średnich wydatków na 1 etat, możliwe do
osiągnięcia zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zaopatrujących stołówki
przedstawia poniższa tabela 18.

Tabela 18. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników zaopatrujących stołówki
w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Wydatki

Pozycja
Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia
Wydatki przy optymalizacji
zatrudnienia do 3 etatów
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 3 etatów

-

Wydatki przy optymalizacji
zatrudnienia do 2 etatów
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 2 etatów

2017

2018

2019

181 632,59

182 906,04

185 114,59

549 653,22

83 830,43

91 453,02

92 557,30

267 840,74

97 802,16

-

91 453,02

55 886,95
-

125 745,64

-

65 323,59
-

117 582,45

92 557,30

RAZEM

-

66 112,35
-

119 002,24

281 812,48
187 322,89

-

362 330,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Zważywszy na charakter i sposób wykonywania zadań autorzy ekspertyzy proponują objęcie
zakupów towarów, usług i robót budowalnych w tym zaopatrzenia stołówek wspólną obsługą
oraz redukcją zatrudnienia. Zakres jednostki obsługującej powinien obejmować identyfikację
i ocenę potrzeb jednostek, planowanie i sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych
34
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a także dokonywanie zakupów. Zakres zakupów realizowanych przez jednostkę obsługującą
powinien zapewniać kierownikom jednostek obsługiwanych możliwość samodzielnego
dokonywania drobnych zakupów (określonego rodzaju lub wartości) oraz zakupów pilnych.
Przejęcie zadań związanych z zakupami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie
pomocne dla kierowników jednostek, którzy w ocenie autorów ekspertyzy nie są w stanie
zapewnić odpowiednio profesjonalnej realizacji skomplikowanych procedur zamówień
publicznych. Dzięki wspólnym, większym zakupom prawdopodobnie można się spodziewać
pewnego zmniejszenia wydatków na zakup towarów, usług i robót budowlanych.

Prowadzenie stołówek
Obszar obejmuje prowadzenie stołówek (przygotowywanie posiłków), dla szkół i przedszkoli
miejskich. Zadania w obszarze realizowane są obecnie przez pracowników zatrudnionych przez
poszczególne szkoły i przedszkola Gminy Miasto Leżajsk i nie są objęte wspólną obsługą
wykonywaną przez ZOEASiP.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 19 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związany
z prowadzeniem stołówek.
Tabela 19. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związany z prowadzeniem
stołówek w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Liczba
wydanych
posiłków
w 2015
roku

Zatrudnienie przy
prowadzeniu
stołówki
osób

Liczba
posiłków
na 1 etat

etatów

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za
2016 rok

Średnie
szacunkowe
wydatki w 2016
roku na 1 etat

GML

17 040

4

4,00

4 260

98 839,26

24 709,82

SP1

10 130

2

2,00

5 065

50 556,98

25 278,49

SP2

26 840

4

4,00

6 710

96 027,00

24 006,75

SP3

16 900

3

3,00

5 633

74 756,00

24 918,67

Razem szkoły

70 910

13

13

5 455

320 179,24

24 629,17

PM2

36 960

3

3,00

12 320

63 885,66

21 295,22

PM3

44 383

3

3,00

14 794

73 990,00

24 663,33

PM4
Razem
przedszkola
Razem

61 809

4

4,00

15 452

96 934,00

24 233,50

143 152

10

10

14 315

234 809,66

23 480,97

214 062

23

23

9 307,04

554 988,90

24 129,95

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

W chwili obecnej każda z jednostek oświatowych Gminy Miasto Leżajsk prowadzi własną
stołówkę. W przygotowywanie posiłków zaangażowani są pracownicy zatrudnieni na
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stanowiskach szefa kuchni (1 osoba i 1 etat w każdej jednostce), oraz pomocy kuchennej (od 1
do 3 osób i etatów w jednostce).
Rozmiary działalności wyrażone w liczbie wydanych posiłków w roku 2015 są wyraźnie
powiązane z liczbą uczniów w poszczególnych jednostkach oraz oddają specyfikę żywienia
w typach jednostek. Większa ilość posiłków w przedszkolach związana jest z większą liczbą
wydawanych posiłków na dziecko (w przypadku przedszkoli obowiązujące przepisy prawa
wymagają zapewnienia co najmniej 2 posiłków dziennie). Zważywszy na powyższe dane należy
stwierdzić, iż organizacja obsługi zadania polegającego na prowadzeniu stołówek może być
zorganizowana w następujący sposób:
1) zlecenie prowadzenia stołówek na zewnątrz;
2) objęcie stołówek wspólną obsługą;
3) pozostawienie prowadzenia stołówek w gestii szkół.
Możliwość outsourcingu obsługi stołówek była przedmiotem audytu pn. „Efektywność
zarządzania oświatą w Gminie Miasto Leżajsk w zakresie organizacji i finansowania”, którego
wyniki zawiera raport z kwietnia 2016 roku. Wyliczone wówczas możliwe oszczędności z tego
tytułu oszacowano na 461 tys. zł rocznie. Równocześnie zasygnalizowano negatywny wpływ na
proces edukacji jaki może przynieść likwidacja stołówek szkolnych. Autorzy niniejszej
ekspertyzy zgadzają się z autorem raportu, że likwidacja stołówek jest rozwiązaniem
ostatecznym. Poza negatywnym wpływem na proces edukacji należy także uwzględnić to, iż
zlecenie przygotowania posiłków podmiotowi zewnętrznemu, ze względu na specyfikę regulacji
dotyczących udzielania zamówień publicznych, powodowałoby znaczące utrudnienia
w egzekwowaniu od podmiotu zewnętrznego odpowiedniej jakości posiłków – kluczowe
w przypadku dla posiłków cechy takie jak np. „smak” są w praktyce bardzo trudno definiowalne
a w konsekwencji również prawie niemożliwe do wyegzekwowania od podmiotu zewnętrznego.
Przeciwko outsourcingowi prowadzenia stołówek przemawia także fakt, iż ewentualna zmiana
decyzji o likwidacji stołówek byłaby kosztowna – ponowne zorganizowanie stołówek
wymagałoby zapewne, także zakupienia nowych środków trwałych i wyposażenia (obecnie
posiadane zostałyby prawdopodobnie zbyte lub zlikwidowane po zleceniu zadania na
zewnątrz).
Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie wspólnej obsługi stołówek lub pozostawienie
ich nadal w gestii szkół. Wybór jednego z tych rozwiązań powinien wynikać z decyzji o liczbie
stołówek oraz zakresie ich obowiązków. Autorzy niniejszej ekspertyzy są zdania, iż propozycja
przedstawiona w ww. raporcie z audytu o utworzeniu dwóch stołówek: stołówki centralnej przy
Gimnazjum Miejskim w Leżajsku oraz stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 z równoczesnym
pozostawieniem części pracowników w przedszkolach (przygotowujących posiłki inne niż
obiad), oraz części pracowników w szkołach (zapewne w celu wydawania posiłków) – nie jest
rozwiązaniem funkcjonalnym. Rozwiązanie to prowadziłoby de facto do utrzymania,
przynajmniej w części, istniejących stołówek, a w związku z brakiem własnych środków
transportu zapewne także zakupem pojazdu służącego rozwożeniu posiłków.
Autorzy proponują utrzymanie obecnie istniejących stołówek z ewentualnym połączeniem
(w pełnym zakresie) stołówki Gimnazjum Miejskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 4, które
mają siedzibę w tej samej lokalizacji. W przypadku takiego zorganizowania stołówek zasadnym
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jest pozostawienie zadań związanych z przygotowaniem posiłków przy szkołach.
W konsekwencji proponowane są następujące rozwiązania.
1) Rozwiązanie nr 1. Utrzymanie istniejących stołówek przy szkołach z optymalizacją
zatrudnienia – zważywszy na różnice w relacji między liczbą posiłków a wielkością
zatrudnienia (także przy założeniu rożnego charakteru posiłków dla szkół i przedszkoli).
Największy potencjał do optymalizacji zatrudnienia ze szkół posiadają Gimnazjum Miejskie
w którym możliwe jest zredukowanie zatrudnienia o 1 do 1,5 etatu (do 2,5 – 3 etatów) oraz
Szkoła Podstawowa nr 3 w którym możliwe jest zredukowanie zatrudnienia o 0,5 etatu (do
2,5 etatu) co dawałoby porównywalne obciążenie pracą jak w Szkole Podstawowej nr 2.
W grupie przedszkoli możliwe jest zredukowanie zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim nr 2
o 1 etat (do 2 etatów). Łącznie zatem możliwe redukcje zatrudnienia wynoszą od 2,5 do 3
etatów.
2) Rozwiązanie nr 2. Połączenie stołówek Gimnazjum Miejskiego oraz Przedszkola Miejskiego
nr 4 przy optymalizacji zatrudnienia. W przypadku utworzenia wspólnej stołówki
Gimnazjum i Przedszkola możliwe byłoby większe zredukowanie zatrudnienia w połączonej
stołówce – łącznie o 2-3 etaty (z 8 etatów obecnie do 6-5 etatów). Przy założeniu, że
redukcję zatrudnienia w pozostałym zakresie byłyby analogiczne – łączna redukcja
zatrudnienia wyniosłaby od 3,5 do 4,5 etatów.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 20 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związany
z prowadzeniem stołówek w latach 2017-2019.

Tabela 20. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z prowadzeniem stołówek w Gminie
Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Jednostka

Szacowane wydatki na wynagrodzenia
2017

2018

2019

GML

105 384,00

105 384,00

105 384,00

PM2

68 355,00

68 355,00

68 355,00

PM3

78 120,00

78 120,00

78 120,00

PM4

105 660,00

104 160,00

104 160,00

SP1

52 080,00

52 080,00

52 080,00

SP2

104 160,00

104 160,00

104 160,00

SP3

78 328,00

79 828,00

78 328,00

592 087,00

592 087,00

590 587,00

25 742,91

25 742,91

25 677,70

Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu średnich wydatków na 1 etat, możliwe do
osiągnięcia zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników prowadzących stołówki
(niezależnie od wybranego rozwiązania organizacyjnego) przedstawia poniższa tabela 21.
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Tabela 21. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników prowadzących stołówki
w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Wydatki

Pozycja

2017

2018

2019

RAZEM

Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia

592 087,00

592 087,00

590 587,00

1 774 761,00

Wydatki przy optymalizacji
zatrudnienia do 20,5 etatu

527 729,72

527 729,72

526 392,76

1 581 852,20

Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 20,5 etatu

-

Wydatki przy optymalizacji
zatrudnienia do 19,5 etatu
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 19,5 etatu

64 357,28

-

476 243,89

-

115 843,11

64 357,28

-

476 243,89

-

115 843,11

64 194,24

-

475 037,37

-

115 549,63

192 908,80

1 427 525,15

-

347 235,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Techniczne utrzymanie nieruchomości oraz utrzymanie czystości
Obszar obejmuje prowadzenie bieżących konserwacji i napraw jak również utrzymanie czystości
w obiektach jednostek miejskich.
W chwili obecnej każda z jednostek sama zapewnia techniczne utrzymanie nieruchomości oraz
utrzymanie czystości we własnych obiektach. Wyjątkiem w powyższym zakresie jest MOPS,
który zapewnia sprzątanie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której roczny koszt wynosi
3 600 zł (równowartość 0,15 etatu według średnich kosztów 1 etatu utrzymania czystości
jednostek).
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 22 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związanych
z technicznym utrzymaniem nieruchomości.
Tabela 22. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z technicznym
utrzymaniem nieruchomości w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie przy
technicznym
Liczba
utrzymaniu
administrowanieruchomości
nych obiektów
osób

Liczba
etatów na 1
obiekt

etatów

Szacunkowe
wynagrodze
nia ogółem
za 2016 rok

Średnie
szacunkowe
wydatki
w 2016 na 1
etat

GML

3

4

4,00

1,33

80 136,73

20 034,18

SP1

2

1

1,00

0,50

28 935,68

28 935,68

SP2

2

1

1,00

0,50

24 029,00

24 029,00
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SP3

2

1

1,00

0,50

24 988,00

24 988,00

PM2

5

1

1,00

0,20

24 005,00

24 005,00

PM3

4

1

1,00

0,25

24 083,00

24 083,00

PM4
Razem jednostki
oświatowe
MOPS

3

1

1,00

0,33

24 047,00

24 047,00

21

10

10,00

0,48

230 224

23 022,44

1

-

-

-

-

-

MOSiR

7

1

1,00

0,14

53 528,38

53 528,38

MCK

2

3

2,71

1,36

83 460,00

30 797,05

ZOEASIP

-

1

0,50

-

20 632,50

-

UM
Razem pozostałe
jednostki
Razem

4

-

-

-

-

-

14

5

4,21

1,50

157 620,88

37 439,64

35

15

14,21

2,46

387 845,29

27 293,83

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Wykonywaniem powyższych zadań zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowisku
konserwatora, przy czym zadania te wykonują również pracownicy zatrudnieni na innych
stanowiskach, a zadania wykonywane przez powyższych pracowników niekiedy nie są zgodne
z nazwą zajmowanego przez nich stanowiska. Zadania utrzymania technicznego nieruchomości
oprócz konserwatorów wykonują także:
1) w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku: woźny, szatniarz i dozorca (w części etatu wykonują
także inne zadania, np. woźny i szatniarz zajmują się także sprzątaniem);
2) w Przedszkolu nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 1: woźny;
3) w MCK: portier oraz specjalista ds. audiowizualnych.
Wielkość zatrudnienia pracowników technicznego utrzymania nieruchomości zwłaszcza
w odniesieniu do liczby obiektów nie wydaje się nadmierna – poza Gimnazjum Miejskim. Przy
założeniu, że Gmina Miasto Leżajsk chce zapewnić jednostkom bieżącą obsługę techniczną,
restrukturyzacja zatrudnienia i ewentualne stworzenie w ramach jednostki obsługującej zespołu
pracowników zajmujących się bieżącymi naprawami, wymaga pogłębionych analiz
uwzględniających uprawnienia zawodowe poszczególnych pracowników.
Z kolei przy założeniu, iż Gmina Miasto Leżajsk nie jest zainteresowana samodzielnym
prowadzeniem bieżących napraw zasadnym jest pozostawienie maksymalnie po 1 pracowniku
na obiekt budowlany, który zajmowałby się codzienną konserwacją samych budynków oraz ich
wyposażenia. W tym ostatnim przypadku zasadna byłaby redukcja ogólnego zatrudnienia o 2
etaty ze względu na (jak się wydaje), nadmierne zatrudnienie w Gimnazjum Miejskim
(w przypadku MCK wystarczająca byłaby optymalizacja podziału zadań przypisanych
pracownikom). Przy takim zakresie obowiązków oraz powiązaniu pracy pracowników
z poszczególnymi obiektami obejmowanie zadania wspólną obsługą nie byłoby celowe.
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 23 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związanych
z technicznym utrzymaniem nieruchomości w latach 2017-2019.
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Tabela 23. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z technicznym utrzymaniem
nieruchomości w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Szacowane wynagrodzenia

Jednostka
2017

2018

2019

GML

84 995,00

84 995,00

84 995,00

SP1

28 435,68

28 435,68

28 435,68

SP2

26 040,00

26 040,00

26 040,00

SP3

26 040,00

26 040,00

26 040,00

PM2

26 040,00

26 040,00

26 040,00

PM3

26 040,00

26 040,00

26 040,00

PM4

26 040,00

26 040,00

26 040,00

243 630,68

243 630,68

243 630,68

-

-

-

MOSiR

56 851,00

53 300,00

53 300,00

MCK

85 800,00

88 920,00

93 600,00

ZOEASIP

20 311,20

20 311,20

20 311,20

-

-

-

Razem MOPS, ZOEASiP oraz UM

162 962,20

162 531,20

167 211,20

Razem

406 592,88

406 161,88

410 841,88

28 613,15

28 582,82

28 912,17

Razem jednostki oświatowe
MOPS

UM

Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i zważywszy na średnie wydatki na 1 etat, możliwe do
osiągnięcia zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy
technicznym utrzymaniu nieruchomości przedstawia zamieszczona niżej tabela 24.

Tabela 24. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy
technicznym utrzymaniu nieruchomości w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Pozycja

Wydatki w roku
2017

2018

2019

RAZEM

Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia

406 592,88

406 161,88

410 841,88

1 223 596,64

Wydatki przy
optymalizacji
zatrudnienia do 12,21
etatu

349 366,58

348 996,24

353 017,55

1 051 380,36
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Wydatki w roku

Pozycja

2017

Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 12,21
etatu

-

2018

57 226,30

-

2019

57 165,64

-

RAZEM

57 824,33

-

172 216,28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 25 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związanych
z utrzymaniem czystości.

Tabela 25. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związany z utrzymaniem czystości
w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Powierzchnia
obiektów
kubaturowych
w mkw

Zatrudnienie przy
utrzymaniu
czystości
osób

etatów

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za 2016
rok

Liczba
mkw na 1
etat

Średnie
szacunkowe
wydatki
w 2016 roku
na 1 etat

MOSiR

1 339

4

2,50

535,40

58 049,38

23 219,75

MCK
Razem MOSiR
oraz MCK
GML

3 201

3

2,75

1 163,86

68 640,00

24 960,00

4 539

7

5,25

1 699

126 689

24 131

6 690

9

9,00

743

214 881,40

23 875,71

SP1

4 693

4

4,00

1 173

95 482,15

23 870,54

SP2

7 621

7

7,00

1 089

179 269,00

25 609,86

SP3

5 473

4

4,00

1 368

96 685,40

24 171,35

PM2

906

3

3,00

302

78 023,00

26 007,67

PM3

1 032

7

7,00

147

177 138,60

25 305,51

PM4
Razem
jednostki
oświatowe
MOPS

1 496

6

6,00

249

142 597,00

23 766,17

27 911

40

40,00

5 072

984 077

24 602

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

927

2

2,00

463

59 164,30

29 582,15

1 092

2

2,00

463

59 164

29 582

33 542

49

47,25

710

1 169 930

24 760

ZOEASIP
UM
Razem MOPS,
ZOEASiP i UM
Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach sprzątaczki,
a w jednostkach oświatowych także inni pracownicy, którzy zgodnie z nazwą stanowiska należą
do grupy technicznego utrzymania nieruchomości:
1) w SP2: szatniarz i woźny (według danych źródłowych zajmują się utrzymaniem czystości
w wymiarze odpowiednio 0,7 i 0,8 etatu);
2) w SP3: szatniarz (według danych źródłowych zajmuje się utrzymaniem czystości
w wymiarze 0,7 etatu).
Stanowiska powyższe uwzględniono w analizie jako stanowiska zajmujące się utrzymaniem
czystości. Dodatkowo, w części wymiaru pracy utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy
pozostałych jednostek nie uwzględnieni w części dotyczącej utrzymania czystości jednak
zaangażowanie to nie przekracza 0,2 etatu.
Oceniając wielkość zatrudnienia pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu czystości
w relacji do wielkości powierzchni budynków należy stwierdzić, iż jest ona wysoce
zróżnicowana i nie daje się wytłumaczyć specyfiką jednostek. Odnośnie pierwszej grupy
jednostek wyróżnionych w tabeli, tj. MOSiR oraz MCK poziom zatrudnienia można uznać za
uzasadniony. Zwłaszcza w przypadku pływalni MOSiR niski wskaźnik powierzchni obsługiwanej
przez jeden etat jest usprawiedliwiony pracą zmianową potrzebną dla obsługi pływalni przez 7
dni w tygodniu oraz ponad 8 godzin na dobę. Natomiast w przypadku pozostałych jednostek,
zwłaszcza przedszkoli miejskich i Gimnazjum Miejskiego można mówić o istotnej nadwyżce
zatrudnienia – zarówno w porównaniu do średniego obciążenia pracowników zewnętrznych
firm sprzątających (średnio od 700 do 1 000 mkw na etat), ale także w porównaniu do szkół.
Organizacja obsługi zadania polegającego na utrzymaniu czystości może być zorganizowana
w następujący sposób:
1) zlecenie utrzymania czystości na zewnątrz;
2) objęcie utrzymania czystości wspólną obsługą;
3) pozostawienie utrzymania czystości w gestii poszczególnych jednostek.
Outsourcing jest często stosowaną formą utrzymania czystości przez jednostki sektora finansów
publicznych. Równocześnie należy zauważyć, iż ceny ofertowe dla usługi sprzątania są wysoce
zróżnicowane. Badając ceny rynkowe w trakcie prowadzenia niniejszej ekspertyzy stwierdzono
niezwykle dużą rozpiętość cen oferowanych w tym zakresie w województwie podkarpackim - od
1 do 7 złotych za metr kwadratowy powierzchni miesięcznie. Związane jest to ze specyfiką
usługi sprzątania, która nie jest usługą zestandaryzowaną, a zakres czynności obejmujących
zlecenie oraz ich częstotliwość jest ustalana indywidulanie przez zamawiających. Jako przykład
rozbieżności cenowych można wskazać dwa przetargi, które zostały przeprowadzone na terenie
województwa podkarpackiego, w jednym z nich cena ofertowa za utrzymanie czystości przez
okres roku w ośrodku sportu i rekreacji (pływalnia, baseny odkryte, stadion i hala sportowa)
wyniosła 195 tys. zł brutto natomiast w drugim cena ofertowa za okres roku sprzątania
pomieszczeń biurowych i powierzchni ogólnodostępnych o łącznej powierzchni wynoszącej ok.
1500 mkw wyniosła 123 tys. brutto (ok. 7 zł miesięcznie za mkw). W związku z powyższym na
obecnym etapie ekspertyzy nie można ustalić choćby szacunkowych wydatków związanych
z outsourcingiem utrzymania czystości dla jednostek Gminy Miasto Leżajsk. W przypadku
wyboru tego rozwiązania organizacyjnego Władze Miasta mogą wykorzystać obecny poziom
wydatków oraz przedstawiony poniżej poziom wydatków po redukcji zatrudnienia

42

CUW (CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH) GMINY MIASTO LEŻAJSK

(uzupełnione o koszty rzeczowe związane ze sprzątaniem) jako referencyjny przy ostatecznej
decyzji dotyczącej outsourcingu utrzymania czystości.
Alternatywnym do outsourcingu rozwiązaniem jest wprowadzenie wspólnej obsługi w zakresie
utrzymania czystości lub pozostawienie go nadal w gestii jednostek miejskich. Niewątpliwą
zaletą wspólnej obsługi byłaby większa elastyczność w dysponowaniu zespołem pracowników.
Wadą natomiast byłyby trudności w zarządzaniu znaczącym zespołem rozproszonych
terytorialnie pracowników, a także koszty związane ustanowieniem co najmniej jednego
dodatkowego stanowiska kierowniczego. W konsekwencji autorzy niniejszej ekspertyzy
proponują pozostawienie utrzymania czystości przy jednostkach oraz jednoczesną
optymalizację zatrudnienia o maksymalnie 13 etatów przy założeniu optymalnego metrażu na 1
etat wynoszącego 800 mkw. Największy potencjał do optymalizacji zatrudnienia posiadają:
1) jednostki oświatowe – Gimnazjum Miejskie w którym możliwa jest redukcja maksymalnie
o 3 etaty (do 6 etatów ogółem), Przedszkole Miejskie nr 3 w którym możliwa jest redukcja
maksymalnie o 4 etaty (do 3 etatów ogółem z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu
oddziału żłobkowego), Przedszkole Miejskie nr 4 w którym możliwa jest redukcja
maksymalnie o 4 etaty (do 2 etatów ogółem) oraz Przedszkole Miejskie nr 2 w którym
możliwa jest redukcja o maksymalnie 1 etat (do 2 etatów ogółem).
2) Urząd Miejski – możliwa jest redukcja o maksymalnie 1 etat (do poziomu 1 etatu).
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 26 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związanych
z utrzymaniem czystości w latach 2017-2019.
Tabela 26. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z utrzymaniem czystości w Gminie
Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Jednostka
MOSiR
MCK
Razem MOSiR i MCK
GML
SP1
SP2
SP3
PM2
PM3
PM4
Razem jednostki oświatowe
MOPS
ZOEASiP
UM
Razem MOPS, ZOEASiP i UM
Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Szacowane wynagrodzenia
2017
2018
63 500,00
63 500,00
76 440,00
80 730,00
139 940,00
144 230,00
234 360,00
234 360,00
104 160,00
104 160,00
182 280,00
182 280,00
104 160,00
104 160,00
78 120,00
78 120,00
182 280,00
182 280,00
156 240,00
156 240,00
1 041 600,00
1 041 600,00
59 164,30
59 164,30
59 164,30
59 164,30
1 240 704,30
1 244 994,30
26 258,29
26 349,09

2019
63 500,00
85 020,00
148 520,00
235 860,00
104 160,00
182 280,00
104 160,00
78 120,00
182 280,00
156 240,00
1 043 100,00
62 968,30
62 968,30
1 254 588,30
26 552,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu średnich wydatków na 1 etat, możliwe do
osiągnięcia zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy
utrzymaniu czystości przedstawia poniższa tabela 27.

Tabela 27. Optymalizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy
utrzymaniu czystości w Gminie Miasto Leżajsk w latach 2017-2019
Wydatki w roku

Pozycja

2017

Wydatki przy obecnym
poziomie zatrudnienia
Wydatki przy
optymalizacji
zatrudnienia do 33,25
etatów
Zmniejszenie wydatków
przy optymalizacji
zatrudnienia do 33,25
etatów

-

2018

2019

RAZEM

1 240 704,30

1 244 994,30

1 254 588,30

3 740 286,90

899 346,50

902 456,19

909 410,57

2 711 213,26

341 357,80

-

342 538,11

-

345 177,73

-

1 029 073,64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Obsługa informatyczna
Obsługa informatyczna obejmuje zapewnienie bieżącego wsparcia użytkowników systemów
i urządzeń informatycznych.
W chwili obecnej każda z jednostek sama zapewnia sobie wsparcie informatyczne przy czym
pracowników zatrudnionych na stanowisku informatyka posiadają jedynie ZOEASiP oraz Urząd
Miejski. W pozostałych jednostkach zadania związane z wspomaganiem bieżącego użytkowania
programów i urządzeń wykonują pracownicy, którym powierzono inne zadania a ich
zaangażowanie w wykonywanie zadań z zakresu IT nie przekracza 0,1 etatu. Wyjątkiem
w powyższym zakresie jest MOPS, który zapewnia obsługę IT na podstawie umowy cywilno
-prawnej, a jej roczny koszt wynosi 4 000 zł (równowartość 0,08 etatu wg średnich kosztów 1
etatu obsługi IT jednostek).
Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 28 przedstawiającą poziom zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia związanych
z obsługą informatyczną.
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Tabela 28. Poziom zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia związanych z obsługą
informatyczną w Gminie Miasto Leżajsk

Jednostka

Zatrudnienie przy
dokonywaniu
zakupów

Liczba
wykorzystywanych
systemów
informatycznych

osób

Szacunkowe
wynagrodzenia
ogółem za 2016
rok

etatów

Średnie
szacunkowe
wydatki w 2016
roku na 1 etat

ZOEASiP

5

1

1,00

48 319,48

48 319,48

MOPS

9

-

-

-

-

MOSiR

6

-

-

-

-

MCK

3

-

-

-

-

UM

26

1

1,00

46 877,35

46 877,35

Razem

49

2

2,00

95 197

47 598

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Na podstawie danych udostępnionych zespołowi opracowującemu ekspertyzę sporządzono
tabelę 29 przedstawiającą oszacowany poziom wydatków na wynagrodzenia związany z obsługą
informatyczną w latach 2017-2019.

Tabela 29. Poziom wydatków na wynagrodzenia związany z obsługą informatyczną w Gminie
Miasto Leżajsk w latach 2017-2019

Jednostka
ZOEASiP

Szacowane wynagrodzenia
2017

2018

2019

54 014,40

48 434,40

48 434,40

MOPS

-

-

-

MOSiR

-

-

-

MCK

-

-

-

46 877,35

46 877,35

46 877,35

100 891,75
50 445,88

95 311,75
47 655,88

95 311,75
47 655,88

UM
Razem
Szacowane średnie wydatki na 1 etat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Autorzy niniejszej ekspertyzy rekomendują objęcie obsługi informatycznej wspólną obsługą
przez jednostkę obsługującą przy pozostawieniu obecnego poziomu zatrudnienia. Zważywszy
na ilość wykorzystywanych obecnie systemów oraz spodziewane zwiększenie obciążenia pracą
w tym zakresie po utworzeniu wspólnej obsługi, stworzenie przynajmniej dwuosobowego
zespołu informatyków w jednostce obsługującej wydaje się zasadne. Takie zorganizowanie
obsługi informatycznej zapewni ciągłość działalności (pełnienie zastępstw), a być może pozwoli
także na pewną specjalizację informatyków. Równocześnie możliwa będzie rezygnacja ze
zlecenia zewnętrznego obsługi IT w MOPS co przyniesie oszczędności w wysokości 4 000 zł
rocznie.
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Analiza uwarunkowań teleinformatycznych wspólnej obsługi

Wykonywanie zadań obsługi, w tym zwłaszcza finansowo-księgowej, kadrowej oraz płacowej
wymaga wykorzystania narzędzi informatycznych. W powyższym zakresie przyjęto, iż
w związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajsk możliwe są
następujące rozwiązania:
1) zastosowanie systemu (pakietu oprogramowania) obecnie wykorzystywanego przez
jednostki Miasta,
2) wybór i wdrożenie nowego systemu informatycznego (pakietu oprogramowania).
Niezależnie od rozwiązania przyjęto, iż warunkiem koniecznym, który musi spełniać wybrany
system jest dostępność funkcjonalności potrzebnych ze względu na specyfikę działalności
jednostek miejskich stosowanych w systemach, które obecnie wykorzystują jednostki Gminy
Miasto Leżajsk planowane do objęcia CUW.

Funkcjonujące rozwiązania teleinformatyczne
W wyniku analiz zidentyfikowano rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych jednostkach
objętych ekspertyzą. Stwierdzono, iż jednostki wykorzystywały niżej wymienione pakiety
oprogramowania służące obsłudze finansowo-księgowej, kadrowej i płacowej.
1. Urząd Miejski (UML) – system RADIX. Ogółem Urząd wykorzystywał 14 modułów pakietu,
w tym zwłaszcza moduły: księgowy, kadrowy, płacowy, kasowy, ewidencji środków
trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych, a także moduły do obsługi faktur
i rachunków sprzedaży oraz moduł windykacji opłat i podatków. Poza powyższymi
modułami wykorzystywane były także moduły związane z działalnością merytoryczną
służące obsłudze dochodów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłat
za użytkowanie wieczyste gruntów, podatku od środków transportu, obsłudze zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnym, a także obsłudze innych wniosków,
zgłoszeń, umów i decyzji o skutkach finansowych. Dodatkowo w systemie prowadzone były
także rejestr mieszkańców oraz rejestr wyborców. Wszystkie wykorzystywane moduły były
wzajemnie powiązane w tym zwłaszcza z modułem służącym obsłudze księgowej.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – system CDN OPTIMA;
3. Miejskie Centrum Kultury (MCK) – system KOMADRES. Jednostka wykorzystywała także
oprogramowanie związane z wykonywaniem zadań merytorycznych – programy Sowa
(biblioteka), EuroBilet, EuroKasa i EuroManager (kino). Programy te nie były powiązane
z systemem KOMADRES.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – system RADIX (w zakresie obsługi księgowej)
oraz system CDN Optima (w zakresie obsługi kadrowej i płacowej). Zgodnie z uzyskanymi
informacjami systemy te nie były powiązane (nie współpracowały ze sobą),
a w szczególności nie umożliwiały transferu danych między modułami księgowym,
kadrowym i płacowym. MOPS wykorzystywał także programy związane z działalnością
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merytoryczną służące obsłudze zadań z zakresu: świadczeń wychowawczych (IZYDA),
świadczeń rodzinnych (AMAZIS), dodatków mieszkaniowych i energetycznych (CHEOPS),
funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS). Programy te nie były powiązane z systemem RADIX.
5. Zespół Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół i Przedszkoli (ZOEASiP) – programy
VULCAN, w tym program VULCAN SIGMA oraz programy finansowe, księgowe i płacowe
pakietu VULCAN OPTIMA. Programy VULCAN umożliwiają współpracę z programami tego
samego autora oprogramowania stosowanymi przez szkoły do wykonywania działalności
merytorycznej (zadań oświatowych).
W kontekście oceny możliwości systemów do zastosowania w warunkach wspólnej obsługi
uwagę zwracają podane niżej fakty.
1. Systemy (pakiety) CDN OPTIMA oraz KOMADRES są najbardziej elastyczne – jest to
oprogramowanie, które może być stosowane do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej,
kadrowej i płacowej zarówno w jednostkach prowadzących rachunkowość budżetową jak
i rachunkowość prowadzoną według zasad ogólnych określonych ustawą o rachunkowości.
W konsekwencji systemy te mogą być wykorzystywane przez wszystkie jednostki objęte
analizą. Autorami oprogramowania są podmioty, które ze względu na rozmiary działalności
i lokalizację są w stanie zapewnić jego dostosowywanie do zmian prawa i sprawne wsparcie
użytkowników. Istotnym niedostatkiem tych systemów jest brak modułów i funkcjonalności
obecnie wykorzystywanych przez Urząd Miejski oraz ZOEASiP, tj. powiązanych z systemem
finansowo-księgowym modułów do obsługi działalności merytorycznej lub współdziałania
z takimi modułami wykorzystywanymi przez inne jednostki (szkoły). W konsekwencji
wykorzystanie tych systemów – oraz podobnych im systemów – wymagałoby:
a) rezygnacji z informatycznej obsługi działalności merytorycznej co byłoby krokiem
wstecz w stosunku do stanu istniejącego i wiązałoby się ze zwiększonym nakładem
pracy co najmniej w przypadku Urzędu Miejskiego;
b) albo utrzymania obok systemu finansowo-księgowego posiadanych modułów
merytorycznych systemów RADIX i VULCAN oraz zakupu i wdrożenia dodatkowych
narzędzi (programów), służących powiązaniu systemów finansowo-księgowych
z systemami merytorycznymi – co z kolei wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami
oraz zapewne skutkowałoby większą liczbą problemów związanych z transferem
danych między systemami.
2. Pakiet RADIX jest dedykowany do wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego
w związku z czym jest dobrze dostosowany do potrzeb Urzędu Miejskiego. System oferuje
także moduły przeznaczone do obsługi zadań merytorycznych wykonywanych przez MOPS,
tj. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków
mieszkaniowych, a także moduł do obsługi stypendiów oświatowych. Autor
oprogramowania oferuje programy systemu RADIX także w tzw. wersji wielozadaniowej,
która pozwala na obsługę wielu niezależnych jednostek (jako zadań budżetowych). Wadą
systemu RADIX jest brak modułów, które mogłyby być wykorzystane do współdziałania
z programami obsługującymi działalność merytoryczną szkół. Kolejną wadą systemu jest
fakt, iż autorem oprogramowania jest relatywnie niewielki podmiot z siedzibą w Gdańsku,
który ze względu na rozmiary działalności może nie być w stanie zapewnić szybkiego
dostosowywania do zmian prawa a do wsparcia użytkowników wykorzystuje inne, lokalne
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podmioty, których potencjał może się okazać niewystarczający w warunkach wspólnej
obsługi. Wykorzystanie systemu RADIX oraz podobnych mu systemów wymagałoby:
a) rezygnacji z powiązania systemu finansowo-księgowego z programami obsługującymi
działalność merytoryczną szkół co byłoby krokiem wstecz w stosunku do stanu
istniejącego;
b) albo utrzymania obok systemu finansowo-księgowego, kadrowego oraz płacowego
prowadzonego w systemie RADIX także oprogramowania VULCAN w zakresie
programu SIGMA, który zapewnia współpracę z wykorzystywanymi w szkołach
programami pakietu VULCAN OPTIMA.
3. Programy VULCAN są dedykowane do obsługi jednostek oświatowych i obsługi jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie związanym z wykonywaniem zadań oświatowych.
Programy pakietu VULCAN OPTIMA dedykowane dla szkół i przedszkoli zawierają moduły
obsługujące ich działalność merytoryczną, w tym zwłaszcza zapewniają prowadzenie
arkuszy organizacyjnych, e-dzienników, planów lekcji, zastępstw, a także moduły do obsługi
stołówek i ich zaopatrzenia (intendentury). Obecnie przez ZOEASiP wykorzystywany jest
także program VULCAN SIGMA, którego zasadniczą funkcją jest wsparcie planowania oraz
sprawozdawczości budżetowej działalności oświatowej z poziomu jednostki samorządu
terytorialnego. Program SIGMA współpracuje z modułem obsługi arkusza organizacyjnego
pakietu VULCAN OPTIMA w jednostkach oświatowych i umożliwia sprawdzenie oraz
zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i ich aneksów, a także tworzenie na ich podstawie
planu finansowego w części dotyczącej wynagrodzeń. Wadą programów VULCAN jest brak
modułów i funkcjonalności obecnie wykorzystywanych przez Urząd Miejski.
W konsekwencji wykorzystanie oprogramowania VULCAN – oraz podobnych mu systemów
dedykowanych oświacie – wymagałoby:
a) rezygnacji z informatycznej obsługi działalności merytorycznej Urzędu Miejskiego co
byłoby krokiem wstecz w stosunku do stanu istniejącego i wiązało się ze zwiększonym
nakładem pracy;
b) albo utrzymania, obok systemu finansowo-księgowego VULCAN, posiadanych przez
Urząd Miejski modułów merytorycznych systemu RADIX oraz zakupu i wdrożenia
dodatkowych narzędzi (programów), służących powiązaniu systemów finansowoksięgowych z systemami merytorycznymi – co wiązałoby się z dodatkowymi
wydatkami oraz zapewne skutkowałoby większą liczbą problemów związanych
z transferem danych między systemami.
Wydatki na bieżące utrzymanie posiadanych systemów obejmujące opłaty licencyjne oraz opłaty
naliczane od liczby wykorzystywanych stanowisk w skali roku wynosiły w czasie wykonywania
ekspertyzy łącznie 27 921,17 zł. Wysokość wydatków poszczególnych jednostek prezentuje
tabela 30.
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Tabela 30. Wydatki na utrzymanie systemów informatycznych w Gminie Miasto Leżajsk
Jednostka

System / program

Roczne wydatki
(brutto)

MOSiR

RADIX (bez modułów do obsługi działalności
merytorycznej)
CDN Optima

MCK

KOMADRES

5 608,00

RADIX

1 300,00

UM

MOPS

ZOEASIP

9 862,14
951,03

CDN OPTIMA

460,00

Razem MOPS

1 760,00

VULCAN SIGMA

5 000,00

VULCAN (pozostałe moduły)

4 740,00

Razem ZOEASiP

9 740,00
Razem wydatki roczne

27 921,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.

Propozycje dotyczące narzędzi teleinformatycznych wspólnej obsługi jednostek
Gminy Miasto Leżajsk
W opinii autorów ekspertyzy, decyzja dotycząca wyboru rozwiązania informatycznego do
zastosowania we wspólnej obsłudze powinna uwzględniać przede wszystkim faktyczną
możliwość jego wdrożenia (wykonalność), do dnia 1 stycznia 2017 roku, czyli do daty
planowanego uruchomienia wspólnej obsługi, następnie kryterium funkcjonalności, czyli
zapewnienia obsługi wszystkim istotnym obszarom i wreszcie kryterium finansowe, tj.
wysokość wydatków, jakie należy ponieść na ewentualny zakup i wdrożenie rozwiązania oraz na
jego późniejsze utrzymanie.
Ze względu na czas potrzebny na wybór nowego systemu informatycznego, jego wdrożenie
(w tym ewentualną migrację danych) oraz przeszkolenie pracowników, rozwiązanie polegające
na zastosowaniu całkowicie nowego systemu jest niewykonalne w czasie pozostałym do
planowanego wdrożenia wspólnej obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajska (tj. do dnia 1
stycznia 2017 roku). W konsekwencji rekomendowanym rozwiązaniem jest wstępne
wykorzystanie posiadanego oprogramowania. Zważywszy na przedstawione powyżej uwagi
dotyczące funkcjonalności wykorzystywanych obecnie systemów należy stwierdzić, iż
optymalne rozwiązanie początkowe obejmuje:
1) wykorzystanie jako wiodącego systemu RADIX (w systemie tym możliwe jest prowadzenie
zarówno obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i płacowej wszystkich jednostek jak
również obsługa działalności merytorycznej Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej);
2) utrzymanie wykorzystywanego obecnie przez ZOEASiP programu VULCAN SIGMA do
kontroli i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i wsparcia planowania wydatków na
wynagrodzenia w oświacie – jeżeli funkcjonalności te zostaną uznane przez Władze Miasta
za pożądane.
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Należy zauważyć, iż zaproponowane rozwiązanie nie uniemożliwia zastosowania całkowicie
nowego systemu informatycznego po wdrożeniu wspólnej obsługi. Co więcej doświadczenia
związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi zapewne przyczynią się do optymalizacji decyzji
w tym zakresie ponieważ pozwolą na lepsze określenie wymagań wobec nowego systemu.
W opinii autorów ekspertyzy przy wyborze nowego systemu, oprócz posiadanych
funkcjonalności, warto również uwzględnić potencjał autora oprogramowania. Jak wskazano
powyżej wadą systemu RADIX jest fakt, iż jego autorem jest relatywnie niewielki podmiot
z siedzibą w Gdańsku. Podmiot taki może nie być w stanie zapewnić szybkiego dostosowywania
do zmian prawa, a także odpowiednio sprawnego wsparcia użytkowników ponieważ firma
RADIX sp. z o. o., nie posiada w województwie podkarpackim własnych pracowników wsparcia
i wykorzystuje inne, lokalne podmioty, których potencjał może się okazać niewystarczający
w warunkach wspólnej obsługi. W tym momencie autorzy pragną zauważyć, iż na rynku
rozwiązań informatycznych dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego funkcjonują
systemy których autorami są firmy o wysokim potencjale własnym (np. system OTAGO firmy
Asseco Poland S.A.) lub nieco mniejsze podmioty jednak działające na terenie województwa (np.
system firmy SOFTRES, który jest wykorzystywany przez kilkanaście jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego).
Docelowo, autorzy ekspertyzy rekomendują także rozważenie wdrożenia w jednostkach Gminy
Miasto Leżajsk jednolitego systemu EZD (elektronicznego zarządzania dokumentacją), który
w warunkach wspólnej obsługi może przyczynić się do usprawnienia działalności – poprzez
zastosowanie dokumentacji cyfrowej (natywnie lub w formie obrazów dokumentów) oraz
elektroniczny obieg takich dokumentów między jednostkami obsługiwanymi, a jednostką
obsługującą. Równocześnie decyzja o zakupie takiego systemu powinna być poprzedzona
dogłębną analizą. Związane jest to między innymi z planami Rządu RP dotyczącymi
informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z Programem Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa planowane jest bowiem utworzenie jednolitego systemu klasy EZD dla
administracji samorządowej na bazie istniejącego obecnie systemu EZD Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Finalnie, autorzy ekspertyzy pragną zauważyć, iż całościowe określenie choćby szacunkowych
skutków finansowych zmian w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych nie jest
możliwe na tym etapie ekspertyzy. Możliwość wyceny powstanie po wyborze rozwiązania
organizacyjnego, wyborze rozwiązania informatycznego i jego funkcjonalności, a także ustaleniu
liczby stanowisk roboczych w poszczególnych systemach co zależy od wielkości zatrudnienia
w poszczególnych obszarach obsługowych. W okresie sporządzania niniejszej ekspertyzy można
jedynie wskazać, iż w przypadku wykorzystania obecnie funkcjonującego systemu nie będzie
konieczne poniesienie wydatków na wymianę stacji roboczych oraz zmianę parametrów sieci
komputerowej bowiem posiadane w tym zakresie zasoby jednostek miejskich są wystarczające.
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Analiza możliwych rozwiązań w zakresie wspólnej obsługi jednostek
Gminy Miasto Leżajsk

Niniejsze opracowanie oparto na definicji centrum usług wspólnych rozumianym jako model
polegający na „(…) powołaniu jednostki, która przejmuje świadczenie usług wewnętrznych (na
przykład prowadzenie księgowości, kadr, płac, wsparcia informatycznego), na rzecz jednostek
podlegających samorządowi”1. Motywem przewodnim opracowania (przy tak zdefiniowanym
CUW), było założenie zgodnie z którym podstawowym argumentem na rzecz utworzenia
centrum usług wspólnych jest skupienie obsługi jednostek należących do samorządu w ramach
jednej jednostki jaką jest CUW. Dodając do tego faktu stanowisko wyrażone w uzasadnieniu do
projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw, zgodnie z którym decyzja o zakresie wspólnej obsługi tak w wymiarze
podmiotowym, jak i przedmiotowym, stanowi autonomiczną decyzją każdej z JST, podobnie jak
sposób wdrożenia CUW, wykorzystywane do tego celu narzędzia i ewentualne dodatkowe
inwestycje ponoszone w tym zakresie2 - uzyskano podstawę dla zaprojektowania formuły CUW
pozostawiając ostateczną decyzję o jego kształcie (tj. podmiotach oraz obszarze jaki obejmuje
obsługą w ramach CUW), Władzom Gminy Miasto Leżajsk.
Obsługa jednostek gminnych może przybrać dwie zasadnicze postacie. Po pierwsze możliwe jest
prowadzenie obsługi samodzielnie przez jednostkę. Po drugie istnieje możliwość
zorganizowania wspólnej obsługi wykonywanej przez jednostkę obsługującą, tzw. centrum
usług wspólnych. Oba modele zapewnienia obsługi mają zalety i wady.
Zaletą samodzielnej obsługi, z perspektywy jednostek, jest z pewnością większa samodzielność
w kształtowaniu procesów obsługi i ich organizacji. Wadą zaś, zwłaszcza względem małych
jednostek, jest znacząca trudność a czasem wręcz niemożliwość wykonywania zadań
obsługowych na odpowiednio wysokim poziomie. W niewielkich jednostkach wykonywanie
poszczególnych zadań realizowane jest często przez jednego pracownika, a niekiedy przez kilku
pracowników którym równocześnie powierzane zostały różnorodne zadania co z kolei
negatywnie wpływa na jakość oraz sprawność wykonywania tych zadań. Wymaga ono swoistej
„wielozadaniowości” pracowników, która sprawia, iż nie są oni w stanie stać się ekspertami
w żadnej z dziedzin i w konsekwencji muszą poświęcić na wykonanie poszczególnych
obowiązków więcej czasu niż poświęciłby pracownik wyspecjalizowany w danej dziedzinie.
Dodatkowo, ze względu na niewielki potencjał kadrowy oraz relatywną szczupłość środków
finansowych jednostki takie często nie są w stanie wdrażać nowoczesnych metod zarządzania
i narzędzi wykonywania zadań.
Z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego zasadniczą wadą samodzielnej obsługi
małych jednostek jest stosunkowo wysoki udział zatrudnienia przy wykonywaniu zadań
Czepelak Z., Możliwości racjonalizacji kosztów działania placówek oświatowo – wychowawczych w oparciu
o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych, Ekspertyzy i Opracowania Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego, nr 4, 2015, s. 2.
2 Por. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 2656 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2656 (data
dostępu 15 lipca 2016 r.).
1
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obsługowych w zatrudnieniu ogółem, a co za tym idzie relatywnie wysokie koszty płacowe
zapewnienia takiej obsługi.
Wśród głównych zalet modelu wspólnej obsługi należy wymienić przede wszystkim spójność
działań na wielu płaszczyznach, zwiększenie poziomu standaryzacji działań obsługowych jak
również kumulację doświadczeń, które sprzyjają poprawie jakości procesów zachodzących
w jednostkach gminy3. Głównym efektem funkcjonowania centrów usług wspólnych jest
wyeliminowanie powielania powtarzalnych czynności występujących w poszczególnych
jednostkach podlegających gminie, które nie należą do podstawowego zakresu ich działalności.
Właściwe funkcjonowanie wspólnej obsługi pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych
zasobów (pracowników, majątku, pieniędzy), poprawę funkcjonowania oraz organizacji
wykonywanych zadań publicznych przez JST, usprawnienie ich procesów wewnętrznych.
Ponadto CUW umożliwia bardziej elastyczne zarządzanie jednostkami obsługiwanymi4.
Funkcjonowanie jednej jednostki (tj. CUW), odpowiedzialnej za czynności obsługowe pozwala
na zoptymalizowanie nadzoru JST nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi oraz
usprawnia zachodzące w nich procesy wewnętrzne, poprawiając ich funkcjonowanie w aspekcie
działalności merytorycznej5.
Utworzenie CUW to także zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST
zarówno pod względem wydatków operacyjnych jak i kosztów specjalizacji. Na skutek objęcia
jednostek organizacyjnych obsługą CUW nie ma konieczności tworzenia w ich strukturach
takich stanowisk jak główny księgowy, kadrowa, czy informatyk. CUW zapewnia realizację tych
zadań i koordynację przypisanych im funkcji.
CUW powinien także zniwelować zróżnicowanie modeli rozwiązań spotykanych w różnych
jednostkach organizacyjnych tej samej JST oraz zlikwidować dysproporcje między wysokimi
kosztami obsługi a niską efektywnością działań niezbędnych jednostek funkcjonujących
w strukturze JST. Finalnie CUW to również szansa na wykorzystanie efektu skali,
w szczególności zaś w obszarze wspólnych zamówień publicznych6.
Wśród głównych minusów tworzenia centrów usług wspólnych wymienia się koszty związane
z redukcją zatrudnienia (w tym wypłatą odpraw), jako efektem likwidacji etatów obsługowych
i skupieniem kompetencji wykonywanych dotychczas autonomicznie przez jednostki w ramach
struktur powołanego CUW. Efektem wdrożenia centrum usług wspólnych mogą być również
koszty, jakie należy ponieść na etapie jego tworzenia. Wśród nich wymienić należy koszty
związane z ujednoliceniem stosowanego oprogramowania, zakupem dodatkowych licencji,
a także ewentualnym zaprojektowaniem na nowo sieci informatycznej dostosowanej do

Szwarc J., Warto wprowadzać centra usług wspólnych, Europejski Doradca Samorządowy, nr 3 (10), 2009,
s. 69-70.
4 Potemska B., Centra usług wspólnych - sposób organizacji wspólnej obsługi JST, dostępny pod adresem:
http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/737108,2,Centra-uslug-wspolnychsposob-organizacji-wspolnej-obslugi-JST.html, dnia 21.07.2016.
5 Potemska B., Centra usług wspólnych - sposób organizacji wspólnej obsługi JST, dostępny pod adresem:
http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/737108,2,Centra-uslug-wspolnychsposob-organizacji-wspolnej-obslugi-JST.html, dnia 21.07.2016.
6Kudra A., Centra wspólnej obsługi – szansą na optymalizację kosztów w samorządzie?, portal
prawodlasamorzadu.pl, dostępny pod adresem: http://prawodlasamorzadu.pl/2015.07.07-centrawspolnej-obslugi-%E2%80%93-szansa-na-optymalizacje-kosztow-w-samorzadzie.html, dnia 21.07.2016.
3
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specyfiki roli, którą ma pełnić CUW, a przy tym zapewniającej niezbędną wydolność systemową
oraz koherencję zadań obsługowych z możliwościami systemowymi ich realizacji.
Obok oczywistych kosztów związanych z utworzeniem CUW wymienić należy także koszty
znacznie mniej oczywiste, a związane m.in. ze zmianą regulaminu organizacyjnego i/lub
statutów, koszty standaryzacji procedur, koszty czasu potrzebnego do adaptacji na nowym
stanowisku, w nowym środowisku informatycznym, czy też w nowej roli w związku
z pełnieniem funkcji obsługowych nie dla jednej, a kilku jednostek o zróżnicowanej strukturze,
charakterystyce, specyfice i zakresie działalności.
W pewnych okolicznościach minusem opisywanej koncepcji CUW jest to, iż obsługa w danym
obszarze odbywa się poza jednostką obsługiwaną. Jednocześnie w sytuacji utworzenia CUW
kierownicy jednostek obsługiwanych i CUW mają obustronnie możliwość wglądu w dokumenty,
jak również mają prawo żądać niezbędnych informacji i wyjaśnień w odniesieniu do działalności
będącej przedmiotem obsługi. Co więcej zadania przekazane do CUW z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości muszą być przekazane w całości, jednocześnie kierownik każdej jednostki
obsługiwanej odpowiada za całość gospodarki finansowej tejże jednostki, za wyjątkiem zadań,
za które odpowiada kierownik centrum usług wspólnych7.
Opracowanie oceny zasadności utworzenia centrum usług wspólnych dla Gminy Miasto Leżajsk,
Urzędu Miejskiego w Leżajsku i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk podyktowane
zostało kilkoma czynnikami.
Pierwszy z nich stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw8, które umożliwiły wprowadzenie
wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta niebędących jednostkami oświatowymi
oraz rozszerzenie jej dotychczasowego zakresu przedmiotowego.
Drugim czynnikiem decydującym o konieczności przeprowadzenia oceny zasadności utworzenia
CUW jest rachunek ekonomiczny opisujący proponowane zmiany w obszarach obsługowych.
Tworzenie wspólnej obsługi znajduje uzasadnienie w sytuacji, w której pozwala ono na
uzyskanie realnych oszczędności dla wdrażającej ją JST. Oczekiwane oszczędności powinny być
przy tym wynikiem lepszego wykorzystania zasobów jakimi dysponuje jednostka samorządowa,
a także redukcji kosztów operacyjnych i wewnętrznej specjalizacji. Wdrożenie formuły centrum
usług wspólnych w JST powinno ponadto usprawnić jakość zachodzących w niej procesów
głównie poprzez ich standaryzację, a przy tym umożliwić elastyczne zarządzanie jej strukturami.
Trzeba również podkreślić, że poprawnie opracowana, zaprojektowana i wdrożona formuła
CUW powinna przynieść implementującej ją jednostce możliwości wykorzystania tzw. efektów
skali, których przykładem może być centralizacja zamówień publicznych9. Niniejsza ocena ma
tym samym na celu również weryfikację stopnia realności (tzn. możliwości skonsumowania),
potencjalnych korzyści płynących z wdrożenia CUW w Gminie Miasto Leżajsk.
Trzeci argument na rzecz analizy celowości utworzenia centrum usług wspólnych w Gminie
Miasto Leżajsk stanowi ocena efektywności procesowej reorganizacji obszarów obsługowych.
http://www.silesia.org.pl/upload/AiC_Prezentacja_CUW.pdf dnia 21.07.2016.
Dz.U. z 2015 r., poz. 1045.
9 Por. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 2656 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2656 (data
dostępu 15 lipca 2016 r.).
7
8
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Obok zmian w obowiązującym porządku prawnym oraz podłoża finansowego rozważanej
decyzji o utworzeniu CUW, równie ważny aspekt niniejszych analiz stanowi próba udzielenia
odpowiedzi na pytanie o to, czy wdrożenie wspólnej obsługi w miejsce realizowanej dotąd
autonomicznie obsługi jednostek podniesie efektywność ich funkcjonowania.

Koncepcja wspólnej obsługi jednostek Gminy Miasto Leżajsk
Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu należy stwierdzić, iż
w kontekście celu ekspertyzy jakim było zaprojektowanie wspólnej obsługi jednostek miejskich
w sposób skutkujący zwiększeniem efektywności oraz sprawności działania administracji Gminy
Miasto Leżajsk, zidentyfikowano możliwe rozwiązania organizacyjne oraz procesowe (dotyczące
poszczególnych obszarów obsługi), które uwzględnione łącznie mogą skutkować redukcją
kosztów bieżących zapewnienia obsługi poprzez ograniczenie wydatków na wynagrodzenia
związanych z zadaniami obsługowymi.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż ze względu na niewielkie rozmiary
jednostek miejskich wprowadzenie wspólnej obsługi pozwoli nie tylko na zmniejszenie
wysokości wydatków bieżących, ale również poprawi sposób wykonywania zadań zapewniając
większą elastyczność wykorzystania posiadanego zespołu pracowników, umożliwiając
pracownikom specjalizację w określonych dziedzinach oraz wpływając pozytywnie na ciągłość
działalności (realizacja w pełni kompetentnych zastępstw). W konsekwencji uznano, iż
wprowadzenie wspólnej obsługi jest zasadne i powinny nią zostać objęte wszystkie jednostki
miejskie. Nie ma ku temu ani prawnych, ani faktycznych przeszkód.
Stwierdzono, iż optymalną jednostką obsługującą - ze względu na jej pozycję w strukturze
administracji miejskiej – będzie Urząd Miejski. Pełnienie funkcji jednostki obsługującej przez
Urząd usprawni procesy decyzyjne oraz zapewni lepszą komunikację między Władzami Miasta
a jednostkami miejskimi.
W wyniku ekspertyzy dokonano oceny poszczególnych obszarów obsługi zarówno pod kątem
zasadności włączenia ich do centrum usług wspólnych Gminy Miasto Leżajsk, jak również pod
kątem możliwości ich reorganizacji służącej w praktyce zwiększeniu efektywności działania.
W konsekwencji, za obszary rekomendowane do objęcia wspólną obsługą uznano:
1) obsługę kadrową,
2) obsługę finansowo-księgową w tym: prowadzenie rachunkowości i prowadzenie spraw
związanych z podatkiem VAT,
3) obsługę płacową,
4) zakupy towarów, usług i robót budowlanych,
5) zaopatrzenie stołówek szkół i przedszkoli,
6) obsługę informatyczną.

Pozostałe obszary poddane analizie nie są rekomendowane do objęcia wspólną obsługą pomimo
stwierdzenia odnośnie części z nich, możliwości znaczącego zwiększenia efektywności
kosztowej. Do obszarów tych należą:
1) prowadzenie kas;
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2) prowadzenie stołówek szkół i przedszkoli;
3) techniczne utrzymanie nieruchomości (konserwacja i bieżące naprawy);
4) utrzymanie czystości.
Powodem takiego stanowiska są względy praktyczne powodujące, iż zapewnianie obsługi przez
centrum usług wspólnych – Urząd Miejski w Leżajsku nie jest możliwe. Wszystkie wymienione
powyżej zadania są ściśle związane z jednostkami obsługiwanymi w ten sposób, iż wymagają
fizycznej obecności pracowników je wykonujących na miejscu, tj. w siedzibie jednostek. W takiej
sytuacji, włączenie ich do wspólnej obsługi, czyli uczynienie wykonujących je pracowników
pracownikami Urzędu Miejski miałoby wymiar czysto formalny. Wspólna obsługa tych
obszarów wymusiłaby powstanie w Urzędzie Miejskim nowych komórek organizacyjnych
o wysokiej, w porównaniu do obecnego, liczbie pracowników co z natury rzeczy wiązałoby się
z utworzeniem nowych stanowisk kierowniczych a w konsekwencji dodatkowych kosztów
osobowych. Dodatkowo, kierowanie liczną grupą pracowników, wykonujących pracę poza
siedzibą pracodawcy skutkowałaby trudnościami w sprawowaniu kontroli przez przełożonych
nad podległymi im pracownikami znacząco utrudniając zarządzanie podległym zespołem osób.
Należy podkreślić, iż brak wspólnej obsługi nie stoi na przeszkodzie do zwiększenia
efektywności kosztowej oraz sprawności wykonywania zadań w powyższych obszarach. Władze
Miasta, niezależnie od utworzenia wspólnej obsługi władne są bowiem wprowadzać inne
narzędzia optymalizacji działalności, w tym zlecać wykonywanie określonych zadań podmiotom
zewnętrznym (outsourcing) oraz reorganizować jednostki organizacyjne Gminy Miasto Leżajsk.
Działania takie w opinii autorów ekspertyzy byłyby zasadne, gdyż analiza ww. obszarów obsługi
gospodarczej i technicznej wykazała znaczący potencjał do zwiększenia efektywności działania.
Uwzględniając rekomendacje zawarte w trzeciej części niniejszego raportu można stwierdzić, iż
możliwe do osiągnięcia korzyści w wyniku wprowadzenia wspólnej obsługi mogą wynieść
w wymiarze wielkości zatrudnienia od 16% do 24% liczby etatów zaangażowanych
w wykonywanie zadań objętych CUW na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz przynieść
zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości od ok. 193 tys. zł do ok. 290 tys. zł
rocznie. Należy podkreślić, iż szacowane kwoty oszczędności oparte są o średnie wynagrodzenie
w danej grupie pracowników a zatem faktyczne osiągnięte oszczędności mogą być od nich różne.
Zbiorcze informacje o możliwych zmianach zatrudnienia oraz spodziewanych z tego tytułu
oszczędnościach w obszarach rekomendowanych do objęcia wspólną obsługą zawierają
zamieszczone poniżej tabele 31, 32 oraz 33.
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Tabela 31. Zbiorcza informacja o możliwych zmianach zatrudnienia przy wykonywaniu zadań rekomendowanych do objęcia wspólną obsługą

Obszar

Obsługa
kadrowa
Obsługa
finansowoksięgowa
i płacowa
Zakupy
towarów, usług
i robót
budowlanych
Zaopatrzenie
stołówek
Obsługa
informatyczna
Razem, w tym

Zatrudnienie
przy
wykonywaniu
zadań obsługi
na dzień 30
czerwca 2016
roku (etaty)

Zatrudnienie od 1 stycznia 2017 roku przy minimalnym
zakresie optymalizacji zatrudnienia

Zatrudnienie od 1 stycznia 2017 roku przy
maksymalnym zakresie optymalizacji zatrudnienia

Zmiana
w stosunku do
Wielkość
w
Wielkość
w
w jednostce
stanu na dzień
w jednostce
zatrudnienia,
pozostałych
zatrudnienia,
pozostałych
obsługującej
30 czerwca
obsługującej
w tym
jednostkach
w tym
jednostkach
2016 roku
(w %)

Zmiana
w stosunku
do stanu na
dzień 30
czerwca
2016 roku
(w %)

1,60

1,60

1,60

-

0%

1,60

1,60

-

0%

20,50

18,50

11,00

7,50

-10%

17,00

9,50

7,50

-17%

3,20

3,20

1,30

1,90

0%

3,20

1,30

1,90

0%

6,50

3,00

3,00

-

-54%

2,00

2,00

-

-69%

2,00

2,00

2,00

-

0%

2,00

2,00

-

0%

33,80

28,30

18,90

9,40

-16%

25,80

16,40

9,40

-24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Tabela 32. Zbiorcza informacja o szacowanym zmniejszeniu wydatków dla minimalnego zakresu redukcji zatrudnienia przy wykonywaniu zadań
rekomendowanych do objęcia wspólną obsługą
Obszar

Wydatki nominalne
przy minimalnym zakresie optymalizacji zatrudnienia

Wydatki nominalne przy obecnym poziomie zatrudnienia
2017

2018

2019

RAZEM

2017

2018

2019

62 786,52

63 233,52

65 156,52

191 176,56

62 786,52

63 233,52

65 156,52

191 176,56

Obsługa finansowoksięgowa i płacowa

938 634,31

972 643,71

995 088,91

2 906 366,93

847 064,70

877 756,27

898 011,80

2 906 366,93

Zakupy towarów, usług
i robót budowlanych

170 064,75

163 113,45

171 415,05

504 593,25

170 064,75

163 113,45

171 415,05

504 593,25

Zaopatrzenie stołówek

181 632,59

182 906,04

185 114,59

549 653,22

83 830,43

91 453,02

92 557,30

267 840,74

Obsługa informatyczna

104 891,75

99 311,75

99 311,75

303 515,25

100 891,75

95 311,75

95 311,75

291 515,25

1 395 223,40

1 417 974,95

1 450 930,30

4 264 128,65

1 201 851,62

1 227 634,49

1 257 295,90

3 970 316,17

-

-

-

193 371,78

- 190 340,46

- 193 634,40

Obsługa kadrowa

Razem
Różnica w relacji do
obecnego poziomu
wydatków (zł)

- -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Tabela 33. Zbiorcza informacja o szacowanym zmniejszeniu wydatków dla maksymalnego zakresu optymalizacji zatrudnienia przy wykonywaniu zadań
rekomendowanych do objęcia wspólną obsługą
Obszar

Wydatki nominalne
przy maksymalnym zakresie optymalizacji zatrudnienia

Wydatki nominalne przy obecnym poziomie zatrudnienia
2017

2018

2019

RAZEM

2017

2018

2019

62 786,52

63 233,52

65 156,52

191 176,56

62 786,52

63 233,52

65 156,52

191 176,56

Obsługa finansowoksięgowa i płacowa

938 634,31

972 643,71

995 088,91

2 906 366,93

778 387,49

806 590,69

825 203,97

2 410 182,15

Zakupy towarów, usług
i robót budowlanych

170 064,75

163 113,45

171 415,05

504 593,25

170 064,75

163 113,45

171 415,05

504 593,25

Zaopatrzenie stołówek

181 632,59

182 906,04

185 114,59

549 653,22

55 886,95

65 323,59

66 112,35

187 322,89

Obsługa informatyczna

104 891,75

99 311,75

99 311,75

303 515,25

100 891,75

95 311,75

95 311,75

291 515,25

1 395 223,40

1 417 974,95

1 450 930,30

4 264 128,65

1 105 230,94

1 130 339,47

1 158 043,12

3 393 613,54

-

-

-

Obsługa kadrowa

Razem
Różnica w relacji do
obecnego poziomu
wydatków (zł)

- -

289 992,46 - 287 635,48 - 292 887,18 -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Dodatkowo, w przypadku objęcia wspólną obsługą zakupów towarów, usług oraz robót
budowlanych można spodziewać się także pewnych oszczędności w pozapłacowych wydatkach
jednostek objętych obsługą, jednak rozmiar tych oszczędności nie może zostać wiarygodnie
oszacowany.
Pozostałe, nie ujęte w powyższych tabelach korzyści związane z utworzenia centrum usług
wspólnych będą miały charakter niefinansowy dotyczący wzrostu jakości i sprawności
wykonywania zadań obsługowych.
Odnosząc się do kosztów związanych z powołaniem centrum usług wspólnych przy Urzędzie
Miejskim można stwierdzić, iż:
1) obejmą one koszty odprawy dla osoby zajmującej stanowisko Dyrektora ZOEASiP ponieważ
nawet w przypadku zatrudnienia pracownika zajmującego to stanowisko nie można uznać,
iż dojdzie w tym względzie do przejścia zakładu pracy w trybie art. 23 1 Kodeksu Pracy;
2) mogą objąć one koszty odpraw dla pracowników, których stanowiska ulegną likwidacji
w związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi - w związku z powyższym, kierując się
zasadą ostrożności koszty te ustalono przy założeniu, że odprawy będą należne wszystkim
pracownikom a koszt jednostkowej odprawy wyszacowano na średnim poziomie
wynikającym z informacji otrzymanych od analizowanych jednostek;
3) mogą objąć one koszty zakupy dodatkowych licencji komputerowych oraz dostosowania
posiadanego oprogramowania, sprzętu i sieci komputerowych do wymogów wspólnej
obsługi. Jak wskazano w czwartej części raportu, kosztów tych nie można w chwili obecnej
wiarygodnie oszacować.

Zbiorczą analizę korzyści i kosztów finansowych związanych z wprowadzeniem wspólnej
obsługi w Gminie Miasto Leżajsk zawiera tabela 34.
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Tabela 34. Analiza korzyści i kosztów finansowych związanych z wprowadzeniem wspólnej obsługi w Gminie Miasto Leżajsk
Finansowe skutki utworzenia CUW
przy minimalnym zakresie optymalizacji zatrudnienia

Pozycja
Nominalne
zmniejszenie
wydatków
Wydatki na
odprawy
Przepływy
pieniężne netto

-

Finansowe skutki utworzenia CUW
przy maksymalnym zakresie optymalizacji zatrudnienia

2017

2018

2019

RAZEM

2017

2018

2019

193 371,78

190 340,46

193 634,40

577 346,64

289 992,46

287 635,48

292 887,18

52 413,85

-

-

66 998,32

-

-

140 957,93

190 340,46

193 634,40

222 994,14

287 635,48

292 887,18

-

52 413,85
524 932,80

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę Miasto Leżajsk.
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Załącznik nr 1. Obszary obsługowe objęte ekspertyzą
1. Obsługa kadrowa:
a. rekrutacja i sprawy związane z nawiązaniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem
stosunku pracy;
b. ustalanie wynagrodzenia oraz uprawnień do odpraw, odszkodowań, dodatków, nagród
jubileuszowych, ekwiwalentów i przygotowywanie dokumentów w tym zakresie;
c. sprawy dotyczące nagradzania pracowników;
d. sprawy dotyczące ocen pracowniczych;
e. sprawy dotyczące szkoleń pracowniczych i rozwoju zawodowego pracowników;
f. sprawy związane z urlopami i innymi przerwami w pracy;
g. sprawy związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników;
h. sprawy dotyczące odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników;
i. rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
j. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
k. sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników;
l. prowadzenie dokumentacji personalnej w tym akt osobowych.
2. BHP i p.poż:
a. sprawy dotyczące obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż pracowników;
b. kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;
c. sprawy dotyczące wypadków przy pracy;
d. sprawy związane z ochroną przeciwpożarową.
3. Sprawy socjalne (ZFŚS):
a. opracowywanie regulaminów ZFŚS, planów (preliminarzy) ZFŚS,
b. gospodarowanie środkami ZFŚS (w tym udzielanie świadczeń);
c. obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych.
4.

Obsługa płacowa:
a. sporządzanie list płac;
b. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
c. naliczanie zasiłku chorobowego;
d. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
e. sporządzanie deklaracji dla US i ZUS oraz innej dokumentacji dla ZUS;
f. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
g. prowadzenie analiz i kontroli wykorzystania funduszu wynagrodzeń;

5. Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków oraz ZFŚS:
a. prowadzenie rachunkowości i obsługa budżetowa, w tym:
 sporządzanie i kontrola dowodów księgowych i innych dokumentów finansowych;
 prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 sporządzanie sprawozdań finansowych;
 sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych sprawozdań sporządzanych
na podstawie ksiąg rachunkowych;
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inwentaryzacja;
planowanie budżetowe (w tym zmiany planu);
dokonywanie wydatków i pobieranie dochodów (w tym fakturowanie,
prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na
raty i dochodzeniem należności);
 monitorowanie i kontrola realizacji budżetu i planów.
b. obsługa kasowa i bankowa:
 umowy rachunku bankowego (w tym dla ZFŚS);
 dokonywanie płatności bankowych;
 obsługa operacji gotówkowych (w tym prowadzenie kas).
c. sprawy związane z podatkiem VAT.
6. Zakupy towarów, usług i robót budowlanych:
a. identyfikowanie potrzeb i ich zgłaszanie;
b. ocena potrzeb;
c. planowanie zamówień publicznych (powyżej progu z PZP oraz poniżej tego progu);
d. prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych;
e. realizacja zamówień publicznych;
f. dokonywanie drobnych, bieżących zakupów.
7. Gospodarka mieniem, w tym inwestycje:
a. gospodarka magazynowa:
 prowadzenie magazynów (w tym ewidencja magazynowa, dokumentacja
przychodów i rozchodów);
 zaopatrywanie jednostek.
b. gospodarka majątkiem trwałym:
 prowadzenie ewidencji pozaksięgowej środków trwałych i wyposażenia;
 wydawanie pracownikom środków trwałych i wyposażenia i rozliczanie ich z tych
środków;
c. administrowanie i utrzymanie nieruchomościami, w tym:
 zapewnienie mediów, ochrony, utrzymanie czystości;
 prowadzenie bieżących napraw i konserwacji (siłami własnymi);
 przygotowanie merytoryczne zlecania remontów i inwestycji oraz nadzór nad
realizacją prac zleconych, w tym: ocena potrzeb, dokonywanie opisu przedmiotu
zamówienia (także założeń do projektowania), szacowanie wartości zamówienia
(sporządzanie przedmiarów i kosztorysowanie), kontrola budowy, dokonywanie
odbiorów robót, dokonywanie odbiorów dokumentacji projektowej, naliczanie kar
umownych, kontrola merytoryczna faktur wykonawców, sprawy dot. wadiów
i zabezpieczeń wykonania umowy.
8. Obsługa stołówek
a. prowadzenie stołówek,
b. zaopatrzenie w środki żywności (w tym prowadzenie magazynu żywności).
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9. Obsługa administracyjna:
a. obsługa informatyczna i łączność (w tym bieżące naprawy sprzętu, utrzymanie sieci
informatycznych, sprawy dotyczące infrastruktury aplikacyjnej, łączność telefoniczna
i radiowa);
b. ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych;
c. prowadzenie archiwów.
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Załącznik nr 2. Materiały źródłowe wykorzystane w analizie
1.

2.

Dokumenty dotyczące zadań i organizacji wszystkich jednostek objętych ekspertyzą (tj.
zarówno jednostek obsługujących jak i obsługiwanych), akty tworzące jednostki, statuty
i regulaminy (jak również inne dokumenty określające zakres zadań oraz organizację
wewnętrzną jednostek).
Plany finansowe za lata 2013-2015 (po zmianach, tj. według stanu na dzień 31 grudnia
danego roku), oraz plany finansowe na rok 2016 (wg uchwały budżetowej i po zmianach wg
stanu na dzień 30 kwietnia 2016 roku).

3.

Wykaz rachunków wyodrębnionych w rozumieniu art. 223 ustawy o finansach publicznych
wraz z uchwałą określającą dochody gromadzone na tych rachunkach.

4.

Roczne sprawozdania budżetowe jednostek budżetowych o dochodach i wydatkach (Rb28s, Rb-27s oraz Rb-34s) za lata 2013-2015.

5.

Sprawozdania finansowe za lata 2013-2015.

6.

Wydruki / zestawienia kont syntetycznych stosowanych w poszczególnych jednostkach ze
wskazaniem zasad rozbudowy analitycznej i zasad ujmowania operacji (jeżeli jednostka
miała w tym zakresie prawo wyboru).

7.

Obowiązujące zasady (polityka) rachunkowości wszystkich jednostek wraz z informacją
o wprowadzonych w niej zmianach począwszy od 2016 roku.

8.

Zasady ujmowania kosztów na kontach zespołu 4.

9.

Wszystkie procedury wewnętrzne (pisemne) dotyczące poszczególnych obszarów
obsługowych dla wszystkich jednostek, w tym zasady obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych, procedury dotyczące środków trwałych i materiałów, gospodarki
magazynowej, procedury prowadzenia inwentaryzacji, procedury dotyczące zamówień
publicznych – także procedury dotyczące obszarów nie wymienionych w wykazie jeżeli
występują w jednostce.

10. Informacja o liczbie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań obsługowych, tj.
wskazanie dla poszczególnych jednostek liczby osób oraz etatów ogółem wykonujących
zadania obsługowe, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.
11. Upoważnienia oraz inne akty indywidualne dla kierowników jednostek uprawniające do
wykonywania określonych kompetencji i/lub podejmowania decyzji w poszczególnych
obszarach obsługowych.
12. Informacja na temat posiadanych przez Gminę Miasto Leżajsk aktów nadzoru, opinii
prawnych, analiz, opracowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących obszarów
obsługowych i ich ewentualnej reorganizacji (w szczególności dotyczących postępowania
z ZOEASiP w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz centrum usług wspólnych).
13. Inne posiadane przez Gminę Miasto Leżajsk informacje i materiały mogące mieć znaczenie
dla przygotowywanej ekspertyzy.
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Załącznik nr 3. Mierniki charakteryzujące obszary obsługowe
Obszar
Obsługa kadrowa

Podobszar
wszystkie
podobszary

Miernik
Liczba pracowników jednostki
(objętych obsługą)
Liczba pracowników jednostki
(objętych obsługą) (W)

BHP i ppoż.

Liczba obsługiwanych
obiektów

wszystkie
podobszary

Obsługa płacowa

-

Prowadzenie
rachunkowości i
obsługa
budżetowa

Liczba nauczycieli x2
Liczba pozostałych
pracowników (objętych
obsługą)

Obsługa kasowa
i bankowa

Sprawy związane z
podatkiem VAT

Liczba pracowników (osób)
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba obiektów
kubaturowych na dzień 30
czerwca 2016 r.
Liczba nauczycieli (osób) na
dzień 30 czerwca 2016 r.
Liczba pracowników (osób)
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba zrealizowanych wypłat
z tytułu umów o pracę i umów
cywilnoprawnych

Liczba wypłat w roku 2015
ogółem:

Liczba dowodów księgowych
(ogółem) (W)

Liczba dowodów księgowych
w roku 2015 ogółem

Liczba zmian planu
finansowego (jednostki)

Liczba zmian planu
finansowego jednostki w roku
2015 ogółem

Sporządzanie sprawozdań
budżetowych (Tak/Nie)

Obsługa
finansowoksięgowa

Liczba pracowników (osób)
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba obiektów ogółem na
dzień 30 czerwca 2016 r.

wszystkie
podobszary

Sprawy socjalne

Wartość miernika

Tak / Nie

Liczba kas

Liczba kas na dzień 30
czerwca 2016 r.

Liczba kasowych dowodów
źródłowych (W)

Liczba kasowych dowodów
źródłowych w roku 2015.
ogółem

Status podatnika VAT
(Tak/Nie)
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Obszar

Podobszar

Miernik

Liczba pozycji rejestrów
zakupu i sprzedaży VAT (W)

Zakupy towarów,
usług i robót
budowlanych

Gospodarka
mieniem

Obsługa stołówek

Obsługa
administracyjna

Udzielanie
zamówień
publicznych

Liczba wszczętych
postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego

Wartość miernika
Liczba pozycji rejestrów
zakupu i sprzedaży VAT
w roku 2015 ogółem.
W tym:
 Rejestr zakupu
 Rejestr sprzedaży
Liczba wszczętych
postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego
(o wartości przekraczającej
równowartość 30 tys. EUR)
w roku 2015

Gospodarka
magazynowa

Liczba dokumentów obrotu
magazynowego

Liczba dokumentów obrotu
magazynowego w roku 2015
ogółem

Ewidencja majątku

Liczba dokumentów obrotu
środkami trwałymi
i wartościami
niematerialnymi i prawnymi

Liczba dokumentów obrotu
środkami trwałymi
i wartościami
niematerialnymi i prawnymi
w roku 2015 ogółem

Liczba administrowanych
obiektów ogółem (W)

Liczba administrowanych
obiektów ogółem na dzień 30
czerwca 2016 r.

Administrowanie i
utrzymanie
nieruchomości
(poza
utrzymaniem
czystości)

Liczba obiektów
kubaturowych

Liczba administrowanych
obiektów kubaturowych
ogółem na dzień 30 czerwca
2016 r.

Administrowanie i
utrzymanie
nieruchomości –
utrzymanie
czystości

Powierzchnia obiektów
kubaturowych

Ogólna powierzchnia
obiektów kubaturowych
w mkw na dzień 30 czerwca
2016 r.

-

Liczba wydanych posiłków

Liczba wydanych posiłków
w roku 2015

Obsługa
informatyczna i
łączność

Ochrona informacji
niejawnych
Ochrona danych
osobowych

Liczba wykorzystywanych
systemów informatycznych
(W)

Liczba wykorzystywanych
systemów informatycznych na
dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba użytkowników
systemów informatycznych

Liczba użytkowników
systemów informatycznych na
dzień 30 czerwca 2016 r.

Liczba zbiorów danych
osobowych

Liczba zbiorów danych
osobowych w Jednostce na
dzień 30 czerwca 2016 r.
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Obszar

Podobszar

Prowadzenie
archiwów

Miernik

Wartość miernika

Liczba pracowników jednostki
uprawnionych do dostępu do
danych (W)

Liczba pracowników jednostki
uprawnionych do dostępu do
danych na dzień 30 czerwca
2016 r.

Liczba metrów akt przyjętych
do archiwum

Liczba metrów akt przyjętych
do archiwum w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne.

Uwagi:
1. Wymienione wyżej mierniki zostały uznane za istotne i adekwatne dla oceny rozmiarów
(wielkości) działalności jednostek poddanych analizie, tzn. są ściśle powiązane z celami
poszczególnych obszarów obsługowych oraz odzwierciedlają nakład pracy potrzebny do
wykonania poszczególnych zadań obsługowych.
2. Mierniki są możliwe do określenia przez poszczególne jednostki objęte analizą oraz mają
charakter obiektywny, tzn. nie zależą od subiektywnych opinii i ocen.
3. Mierniki zostały uwzględnione w analizie i ocenie ilości pracy potrzebnej do wykonania
poszczególnych zadań obsługowych w skali Gminy Miasto Leżajsk, a poprzez to do oceny
zasadności wprowadzenia wspólnej obsługi w danym obszarze i opracowania dotyczących go
rekomendacji.
4. W przypadku ustalenia dwóch mierników dla danego obszaru, miernik oznaczony symbolem
(W) oznacza miernik wiodący.
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Załącznik nr 4. Wydatki uwzględniane w analizie finansowej dotyczącej zasadności
wprowadzenia CUW
Grupa wydatków
1.

Koszty pracy

Wydatki
Wydatki na wynagrodzenia pracowników (obejmujące całość stałych
i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wydatki pokrywane przez
pracodawcę).
Wydatki na zakup usług zewnętrznych zastępujących pracę pracowników
(brutto)

2.

Wydatki rzeczowe
bezpośrednio
związane z
obszarami
obsługowymi

3.

Wydatki
majątkowe

Nadzór autorski i aktualizacje oprogramowania wykorzystywanego
bezpośrednio do wykonywania zadań obsługowych, tj. np. programu do
prowadzenia ksiąg rachunkowych, programu wykorzystywanego w
planowania i sprawozdawczości budżetowej, programu kadrowego, płacowego,
kasowego, bankowego, magazynowego.
Wydatki majątkowe – szacunek przyszłych wydatków, których dokonanie
będzie niezbędne do wdrożenia proponowanego wariantu utworzenia CUW

Źródło: Opracowanie własne.

Uwagi:
1.

2.
3.

4.

Wymienione wyżej wydatki zostały uznane za istotne na potrzeby dokonania analizy
i oceny kosztów i korzyści utworzenia CUW dla Gminy Miasto Leżajsk, tzn. wydatki te będą
uwzględniane w informacji o obecnym poziomie wydatków na realizację zadań
obsługowych oraz przyszłych wydatkach na realizację tych zadań celem oceny zasadności
utworzenia CUW.
Powyższe wydatki są identyfikowalne, tj. możliwe do ustalenia bezpośrednio na podstawie
ksiąg rachunkowych jednostek objętych analizą oraz obowiązujących przepisów prawa.
Wydatki inne niż ww. zostały pominięte w analizie ze względu na ich nieistotność
(relatywnie niską kwotę wydatków) i brak identyfikowalności (możliwości bezpośredniego
ustalenia na podstawie aktualnej ewidencji księgowej jednostek objętych analizą lub
przepisów prawa).
Analiza ww. wydatków przeprowadzona została w ujęciu kasowym, tj. dla wydatków
(przepływów pieniężnych), ponoszonych przez jednostki na wykonywanie zadań
obsługowych.
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