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Panie Radny 

 
odpowiadając na zapytanie złożone w dniu 22 stycznia 2021 roku  w sprawie premii i nagród informuję: 
Ad 1. 
Podstawa przyznawania premii i nagród wynika bezpośrednio z Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 
Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zwanego dalej regulaminem, a także z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (art. 36 ust. 6). Możliwość przyznawania premii w Urzędzie Miejskim 
wprowadzona została od roku 2009, a więc w czasie, kiedy nie pełniłam funkcji prezydenta miasta. Od tego 
momentu, w urzędzie obowiązuje premia regulaminowa, która może być zwiększona, zmniejszona lub 
nieprzyznana w zależności od staranności i zaangażowania wypełnianych przez pracownika obowiązków 
służbowych i dyscypliny pracy. Premia przysługuje pracownikom po przepracowaniu pół roku, tj. po okresie 
podlegającym ocenie. Zgodnie z regulaminem, pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej, 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, może być również przyznana nagroda uznaniowa. Wspomniane 
formy wynagradzania pracowników funkcjonują zatem od kilku kadencji, w których swoje funkcje pełnili kolejni 
prezydenci miasta. Odpowiadając na pytanie 1. Pana Radnego informuję, że w 2020 roku  pracownikom Urzędu 
Miejskiego wypłacono nagrody na łączną kwotę 361 116,50 zł brutto. W tym kontekście warto tę kwotę porównać 
np. z sumą nagród wypłaconych w 2014 roku, a więc w ostatnim roku kadencji Pana Prezydenta Jarosława 
Urbaniaka, kwota ta wyniosła 840 597,55 zł brutto. Oznacza to, że w ostatnim roku kadencji Pana Jarosława 
Urbaniaka przeznaczono o blisko 480 tys. zł brutto więcej na nagrody dla pracowników, niż w roku 2020. W tym 
miejscu warto wyjaśnić, że występująca obecnie niższa kwota przeznaczana na nagrody dla pracowników, 
wynika ze zmiany podejścia do ich wynagradzania, w ramach którego zdecydowano się zwiększyć środki na 
premie regulaminowe.  
 

Ad 2. W 2020 roku nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego były wypłacone w następujących miesiącach:  
- w styczniu na łączną kwotę  9 600,00 zł brutto, 
- w grudniu na łączną kwotę 351 516,50 zł brutto. 
 

Ad 3. 85 pracowników. 
 

Ad 4.  
a)   0 zł, 

b)   43 660,00 zł brutto, 

c)    38 202,50 zł brutto, 

d)    39 354,00 zł brutto, 

e)    17 100,00 zł brutto, 

f)     50 000,00 zł brutto,  

g)    68 400,00 zł brutto. 
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Ad 5.  1 233 433,68 zł brutto. 
 

Ad 6. W lipcu 2020 r. łącznie 282 871,24 zł brutto, w grudniu 2020 r. łącznie 950 562,44 zł brutto. 
 

Ad 7.  225 pracowników. 
 

Ad 8. Według stanu na dzień 03.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest  249 osób (w tym 1 pracownik 

przebywa na urlopie wychowawczym, 1 na świadczeniu rehabilitacyjnym i 5 na urlopie bezpłatnym). 

Ad 9.  
      a)  0 zł, 

b) 0 zł, 
c)  0 zł, 
d)  0 zł, 
e)  20 520,00 zł brutto, 
f)   124 773,22 zł brutto,  
g)  270 572,12 zł brutto. 

 
Ad 10. 

Informuję, że zapytanie Pana Radnego w sprawie wysokości premii i nagród wypłaconych w 2020 r. 
poszczególnym osobom zarządzającym (tj. członkom zarządów) gminnymi osobami prawnymi, przekazane 
zostało Zarządowi Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Radzie Nadzorczej 
Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. 
Zarząd Centrum Rozwoju Komunalnego S.A udzielił następującej odpowiedzi cyt.: „(…) w spółkach wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego w roku 2020 nie wypłacono premii i nagród osobom 
zarządzającym (członkom zarządów)”. 
Rada Nadzorcza Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. udzieliła następującej 
odpowiedzi cyt.: „(…) w 2020 roku w Regionalnym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. członkom 
zarządu nie wypłacono żadnych premii i nagród”. 
 

 

 

Prezydent Miasta  

/…/ 

Beata Klimek 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Pan Jarosław Lisiecki 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


