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Pani
Barbara Oliwiecka
Radna Miasta Kalisza
Klub Radnych
Kolalicja Obywatelska

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 16.12.2020r. uprzejmie informuję, że :

- W Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nie utworzono nowego stanowiska
Zastępcy  Dyrektora.  Konkurs  został  ogłoszony  w  związku  z  istniejącym  od  maja  br.
wakatem na  tej  funkcji.  Decyzja  ta  była  podyktowana potrzebą  zapewnienia  fachowych
działań  w  zakresie  planowania,  współpracy  przy  projektowaniu  oraz  koordynacji
przedsięwzięć  związanych  z  planami  termomodernizacji  obiektów  OSRiR,  przy  dużym
nacisku  na  zastosowanie  oszczędnościowych  rozwiązań  w  zakresie  energii  odnawialnej
(paneli  fotowoltaicznych).  Wpisuje  się  to  ściśle  w  plany  Miasta.  Należy  podkreślić,  że
stwierdzenie  o  „praktycznym  zawieszeniu”  działalności  Ośrodka  jest  błędne.  Wszystkie
obiekty OSRiR (basen, hale, stadiony, boiska) w pełni funkcjonują – oczywiście w ramach
określonych  rozporządzeniami  i  przy  zachowaniu  rygorów  reżimu  sanitarnego.  Jedyną
„zawieszoną” sferą działalności Ośrodka (niestety najbardziej dochodową) jest organizacja
imprez.  Funkcjonowanie Ośrodka w powyższym zakresie wymaga zaangażowania pełnej
obsady pracowniczej. 

-  Ogłoszenie  o  konkursie  było  zamieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
www.bip.osrir.kalisz.pl od  12.10.2020r.  do  23.10.2020r.  oraz  na  tablicy  ogłoszeń
w siedzibie  OSRiR od 12.10.2020r.  do 23.10.2020r.  Na stanowisko Zastępcy  Dyrektora
aplikowały dwie osoby.

-  Od początku 2020r. w OSRiR zatrudniono 6 osób:

1. konserwator – 3 osoby

2. pracownik gospodarczy – 1 osoba

3. ratownik wodny – 1 osoba

4. Zastępca Dyrektora – 1 osoba

Pkt.1-3 dotyczy rotacji pracowników.

http://www.bip.osrir.kalisz.pl/


- W roku 2020 w celach oszczędnościowych dokonano zmian organizacyjno-kadrowych tj.:

- likwidacja działu rehabilitacji – 3 osoby

-  rozwiązanie  umów  na  zasadzie  porozumienia  stron  –  kasjerki  –  2  etaty  (osoby
zatrudnione  miały  status  emeryta).  Ich  zakresy  obowiązków  zostały  powierzone
innym pracownikom.

- nie przedłużono umów zawartych na czas określony – 3 osoby (wygaśnięcie umów z
PUP)

- przedłużono umowy zatrudnionym na czas określony – 6 osób:

      - konserwator – 1 osoba

      - pracownik gospodarczy – 3 osoby

     - sprzątaczka – 2 osoby

- Wynagrodzenie Zastępcy Dyrektora OSRiR wynosi łącznie 5.138,45 zł netto w tym:

    - Wynagrodzenie zasadnicze – 3.613,19 zł

    - premia regulaminowa    -     175,00 zł

    - wysługa lat    -     710,26 zł

    - dodatek funkcyjny    -     640,00 zł

+ ryczałt samochodowy      -  207,74 zł

          30.12.2020 r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Sz.P. Krystian Kinastowski  

Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja  

W sprawie utworzenia nowego stanowiska w OSRIR w Kaliszu  

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

W związku z utworzeniem w  Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu stanowiska 

wicedyrektora i zatrudnienia nowej osoby, proszę o odpowiedź na następujące pytania:  

- Jakie przesłanki zdecydowały o utworzeniu nowego stanowiska w dobie pandemii, gdy działalność 

OSRIR jest praktycznie zawieszona?  

- Gdzie i jak długo było wywieszone ogłoszenie? Ile osób aplikowało na to stanowisko?  

- Ile osób zatrudniono od początku 2020 roku w OSRIR i na jakich stanowiskach? 

- Czy w bieżącym  roku w OSRIR były zwolnienia pracowników wynikające z trudnej sytuacji finansowej 

jednostki? Jeżeli tak, to jakich stanowisk dotyczyły.  

- Ilu pracownikom pracującym na umowy czasowe, nie przedłużono w 2020 roku umowy ? Proszę 

określić na jakich stanowiskach pracowały te osoby, o ile takie sytuacje miały miejsce.   

- Ile wynosi wynagrodzenie netto na stanowisku wicedyrektora OSRIR? Proszę również o podanie  

wszystkich przypisanych do stanowiska ewentualnych przywilejów, bonusów, premii.  

 

W miarę możliwości proszę o odpowiedź na pytania wyłącznie drogą elektroniczną, bez konieczności 

drukowania czy kserowania.  

 

Z poważaniem 

Barbara Oliwiecka  


