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Rady Powiatu 

w Kielcach 

INTERPELACJA 

w sprawie : funkcjonowania Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym. 

Z informacji, jakie napływają do Klubu Radnych PSL w Radzie Powiatu od klientów Wydziału Budownictwa 

naszego Starostwa wynika, że niektóre sprawy z zakresu wydania pozwolenia na budowę prawdopodobnie 

rozpatrują pracownicy starostw powiatowych w Jędrzejowie i Końskich. Z wypowiedzi tych pracowników wynika, 

że za przygotowanie projektów rozstrzygnięć są oni wynagradzani na podstawie umów zawartych z naszym 

Starostwem Powiatowym. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1) ilu pracowników Wydziału Budownictwa odeszło z pracy w latach 2019 - 2021, w każdym z nich? 

2) ilu nowych pracowników przyjęto do pracy w Wydziale Budownictwa w latach 2019-2021 z 

wyszczególnieniem, liczby osób z wykształceniem budowlanym i prawnym? 

3) jaki był powód zlecenia pracownikom starostw w Jędrzejowie i Końskich przygotowywania projektów 

rozstrzygnięć w zakresie pozwoleń na budowę na obszarze powiatu kieleckiego? 

4) od kiedy trwa opisana wyżej sytuacja? 

5) na jakiej podstawie pracownicy starostw w Jędrzejowie i Końskich świadczą usługi na rzecz naszego 

starostwa? 

6) ile wynosi wynagrodzenie za przygotowanie jednego projektu rozstrzygnięcia? 

7) ile dotychczas zapłacono za prace wykonane przez pracowników starostw w Jędrzejowie i Końskich? 

8) od kiedy pracownicy Wydziału Budownictwa pracują w soboty? 

9) czy i jaką otrzymują gratyfikację za tą pracę (np. wyższe dodatki służbowe)? 

10) czy w latach 2019 - 2021 Starostwo Powiatowe zapłaciło kary za nieterminowe wydanie pozwoleń na 

budowę? A jeśli tak, ile było takich przypadków i jaka kwota została zapłacona? 

Z poważaniem 

Józef Szczepańczyk 
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