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W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia Z7.07.ZOZ2 r. informuję, że

w Urzędzie Miasta Kielce obowiązuje Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 536/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2019 r.

W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce. Zawiera

on tabelę stanowisk pracowniczych oraz tabelę maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia

zasadniczego, W oparciu o które ustalane jest Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych

na poszczególnych stanowiskach. Ponadto, ww, regulamin zawiera zasady przyznawania nagród

uznaniowych i dodatków specjaInych,

W okresie od 01.01.2021 r, do 3L12.2027 r. W Urzędzie Miasta Kielce przyznano:

1. dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub
powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności i od powiedzia lności dla

pracowników zatrudnionych na sta noWiskach:

a) Prezydenta, Zastępcy prezydenta, skarbnika w kwotach od 1.000 zł. do 3.500 zł.

b) Dyrektora, rzecznika prasowego, zastępcy dyrektora W kwotach od 500 zł. do 1.500 zł.

c) Kierownika referatu/ biura w kwotach od 500 zł. do 1.500 zł. oraz jeden pracownik

otrzymał dodatek specjalny w kwocie 5000 zł. za instalację i konfigurację środowiska
serwerowego i macierzy dyskontowych niezbędnych dla wdroźenia nowej wersji
system U.

d) Głównego specjalisty, geologa W kwotach od 200 zł. do 1.500 zł.

e) lnspektora w kwotach od 100 żł. do 1.000 zł.

f) Podinspektora w kwotach od 200 zł. do 800 zł.

g) Specjalisty, informatyka w kwotach od 2oo zł. do 7o0 zl.
h) pomocniczych w kwotach od 400 zł, do 800 zł.

2. nagrody uznaniowe w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań poza zakresem
obowiązków pracownika, której Wysokość zależy od stopnia złoźoności i trudności
wykonywanych zadań oraz dyspozycyjności pracownika przy wykonywaniu ważnych i pilnych

zadań, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
a) Kierownika referatu/biura w kwotach od 700 zł. do 800 zł.

b) Glównego specjalisty w kwotach od 7OO zl. do 2.400 zl.
c) lnspektora w kwotach od 300 zł. do 1.000 zł.

d) Podinspektora W kwotach od 600 zł. do 700 zł.



Ponadto, przyznano na8rody uznaniowe dla 33 pracowników Urzędu Miasta Kielce, którzy dostarczyli
do mieszkańców Kielc 50.537 sztuk decyzji ustalających podatek od nieruchomości, rolny leśny oraz
łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2021,, w ogólnej kwocie 227,476,50 Zł. (stawka brutto
za 1 sztukę decyzji - 4,5o zł.).

w stosunku do pracowników, którzy otrzymali nagrody nie wpłynęła do urzędu Miasta kielce żadna
ska rga.

W okresie od 01.08.2021 r- do 3t.O1,.2O22 r. w Urzędzie Miasta Kielce podwyższono wvnagrodzenia
zasadnicze na stanowiskach:

a) Dyrektora/ kierownika, zastępcy dyrektora w kwocie od 100 zł. do 5O0 zt.

b) Kierownika referatu/biura w kwocie od 37 zł. do 75o zł.

c) Głównego specjalisty w kwocie od 50 zł. do 630 zł.

d) lnspektora w kwocie od 30 zł. do 600 zł.

e) Podinspektora W kwocie od 40 zł. do 500 żł,

f) Geodety w kwocie od 200 zł, do 300 zł.

g) Specjalisty w kwocie od 110 zł. do 400 zł.

h) Starszego poborcy w kwocie od 200 zł. do 400 zł.

i) Sekretarki, pomocy administracyjnej w kwocie od 100 zł. do 30O zł.

j) Kierowcy do kwoty 200 Zł.

k) lntroligator, konserwator w kwocie od 80 zł. do 300 zł.

l) Pońiera, sprzątaczki wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w 2022 r.

W odniesieniu do jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce nie dysponuje
danymi zaWartymi we wniosku stowarzyszenia. W celu uzyskania przedmiotowych informacji, naleźy
zwrócić się bezpośrednio do tych podmiotów.
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