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STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH 

KIELCE 

KIELCE 

ul. Wrzosowa 44 

Szanowny Pan 

Jacek Kuzia 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

w Kielcach 

BIURO OBSŁUGI RADY 
wpłynęło dnia: 42022. 
podpis: 

Zapytanie 

w sprawie wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym składam następujące zapytanie: 

Uchwałą nr XXXVI/118/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla 

Starosty Kieleckiego podniesiono od dnia 1 sierpnia 2021 r. miesięczne wynagrodzenie Starosty ustalając 

wysokość poszczególnych jego składników w sposób następujący: 

a) wynagrodzenie zasadnicze - 10 770,00 zł, 

b) dodatek funkcyjny - 3 450,00 zł, 

c) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego (czyli 4 

266,00 zł - obliczenie własne) 

d) dodatek za wieloletnią pracę. 

Według posiadanych informacji w ślad za przyznaną Staroście nową wysokością wynagrodzenia nastąpiło 

ustalenie nowej wysokości wynagrodzeń dla : Wicestarosty, Członków Zarządu Powiatu oraz Sekretarza i 

Skarbnika Powiatu. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie następujących informacji: 

1. wysokości wynagrodzenia Starosty Kieleckiego według stanu na 31 lipca 2021 r. z podziałem na poszczególne 

składniki wynagrodzenia (kwoty), 

2. wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia Wicestarosty Kieleckiego w dniu poprzedzającym 

zmianę wysokości wynagrodzenia oraz po jego zmianie, 

3. wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu (dla każdego z osobna) w dniu 

poprzedzającym zmianę wysokości wynagrodzenia oraz po jego zmianie, 

4. wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia Sekretarza i Skarbnika Powiatu w dniu poprzedzającym 

zmianę wysokości wynagrodzenia oraz po jego zmianie, 

Ponadto proszę o podanie średniego wynagrodzenia pracowników Starostwa w dniu 31 lipca 2021 r. na 

poszczególnych stanowiskach (Dyrektor Wydziału, Kierownik Referatu, pozostali pracownicy) oraz średniego 

wynagrodzenia na tych stanowiskach w dniu 30 kwietnia 2022 r. 

Z wyrazami szacunku 
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