
Starosta Kielecki Kielce dnia 31.12.2021r. 

Znak: B.0003.1.2021 

Pan Józef Szczepańczyk 
Radny Powiatu Kieleckiego 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.12.2021r. odpowiadając na 

poszczególne pytania informuję że: 

Pkt 1) Ilość osób z którymi rozwiązano umowę o prace w Wydziale Budownictwa 

w poszczególnych latach: 
- 2019 rok - 5 osób (1 osoba na wniosek pracownika, 4 osoby z uwagi na zakończenie 

terminu umowy o pracę) 

- 2020 rok - 2 osoby (1 osoba przeszła na emeryturę, 1 z uwagi na zakończenie 

terminu umowy o pracę) 

- 2021 rok - 6 osób (1 osoba z uwagi na zakończenie terminu umowy o pracę, 5 osób 

na wniosek pracownika). 

Pkt 2) Ilość osób z którymi zawarto umowę o pracę w latach 2019 - 2021 
w Wydziale Budownictwa: 

- 2019 rok - 2 osoby 
w tym 2 osoby z wykształceniem zgodnym z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane 

- 2020 rok-4 osoby 
w tym 3 osoby z wykształceniem zgodnym z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

- 2021 rok-14 osób 
w tym 12 osób z wykształceniem zgodnym z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

W latach 2019 - 2021 nie została zatrudniona w Wydziale Budownictwa żadna osoba 
z wykształceniem prawnym. 

Pkt 3) Powodem podjęcia współpracy z dodatkowymi pracownikami był wzrost liczby 
wniosków oraz zgłoszeń do poziomu przy którym stan osobowy Wydziału Budownictwa 
uniemożliwił dotrzymanie ustawowych terminów rozpatrzenia wniosków. 
Informuję że w roku 2016 w systemie RWDZ zarejestrowano 2421 spraw natomiast 
w 2021 roku zarejestrowano 3434 sprawy. Liczba spraw zarejestrowanych w systemie 
RWDZ wzrosła zatem o ponad 1000 spraw. 

Pkt 4) Umowy z dodatkowymi 13 osobami podpisano 19.11.2021r. 

Pkt 5) Zatrudnieni dodatkowo pracownicy Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Kielcach pracują na umowie zleceniu zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym 
w Kielcach i osobami fizycznymi. Umowy te zawarto z pracownikami, którzy na co dzień 
pracują w wydziałach budownictwa starostw powiatowych w Jędrzejowie oraz Końskich co 



gwarantuje iż zatrudnione osoby posiadają stosowną wiedzę pozwalającą na merytoryczne 
rozpatrzenie wniosku i przygotowanie stosownych projektów decyzji. 

Pkt 6) Wynagrodzenie za przygotowanie jednego projektu rozstrzygnięcia wynosi 600 zł 
brutto. 

Pkt 7) Na dzień 31 grudnia 2021r. kwota wynagrodzenia brutto wyniosła 84 600 zł 

Pkt 8) Pracownicy Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach pracują w 
soboty od 9 października 2021r. (dokładnie 9, 16, 23 października, 6, 20, 27 listopada oraz 
4 i 11 grudnia) 

Pkt 9) Pracownicy Wydziału Budownictwa, którzy zdecydowali się pracować we wskazanych 

terminach otrzymają wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu pracy. Nie przewiduje się dodatkowych gratyfikacji oraz zmiany 
wysokości dodatków służbowych z uwagi na prace w nadgodzinach. 

Pkt 10) W latach 2019 - 2021 Starosta Kielecki jako organ architektoniczno budowlany 
I instancji nie zapłacił żadnej kary z tytułu nieterminowej realizacji usług. 


