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sos 0003.9.2019

Gdynia, dnia 8 lutego 2019

Pan

lreneusz Trojanowicz
Wsp6lna Gdynia

Dotyczy:

Innowacii Spolecznvch w Gdvni
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Padskq interpelacjq informujq,

2e:

1'. Kom6rka, kt6ra zostala przeksztalcona w

LIS (czyli modul innowacji spolecznych w PPNT)
powstafa 01.03.201.2 roku. Laboratorium Innowacjispolecznych powolano Uchwalq Rady Miasta

2.

Gdyni XVI/363/t6 z dnia 27 stycznia 20L6 roku.
Poziom zatrudnienia LIS w poszczeg6lnych latach, ilo56 stanowisk merytorycznych/innych:

ROK

ItoSE ETATdW

GRUPY STANOWISKOWE: urzqdnicze, pomocnicze i obslugi

Rok 2016 (stan na dzied 31 grudnia)
Rok 2017 (stan na dzieri 31 grudnia)

L8,5

urzqdnicze: 18,5
urzqdnicze: 48,5
urzqdnicze: 63,75
urzqdnicze: 65,75

Rok 2018 (stan na dzief 31 grudnia)
Rok 2019 (stan na dzieri 31.01.2019)

50,5
69,75
72,75

Wystqpuje Scisla korelacja pomiqdzy przyrostem stanu zatrudnienia
powierzanych w LlS, Obecnie w LIS nie ma wakat6w.

3.

za jeden miesiqc pracy (stan na dzief
umowamio prace, zawartymiz pracownikami):

Wysoko5i wynagrodzenia brutto
z

Stanowisko
Dyrektor
Zastepca Dvrektora
Kierownik
Specialista

obslugi: 0
obsiuei: 2

pomocnicze
pomocnicze

obslugi:

a

31-

6

obsfugi: 7

zwiqkszeniem zadarl

stycznia 2OI9/zgodnie

kwota brutto - u6redniona kwota dla stanowiska
8795
8005,27

5920,t5
4426,47

Siatka ptac jest analogiczna do innych jednostek miejskich iwynika z ustawy

o

pomocnicze
pomocnicze

zdnia2t listopada

2008

pracownikach samorzqdowych oraz z rozporzqdzenia z dnia 15 maja 2Ot8
wynagradzaniu pracownik6w samorzqdowych. lndywidulane wynagrodzenie ustalane jest w
oparciu o grupy stanowiskowe i kategorie zaszeregowania - zale2ne od sta2u pracy pracownika,
poziomu skomplikowania zada6, kt6re bqdzie wykonywal. Ponadto, w przypadku refundacji ze
6rodk6w unijnych, wysoko6i wynagrodzenia uzale2niona jest od wysoko6ci stawek kwalifikowalnych
w projektach UE, wyznaczonych przez grantodawcq.

o

4.

Roczne koszty administracyjne funkcjonowania LIS (wynajem/korzystanie z pomieszczefi) w 6
lokalizacjach: Wymiennikownia Mfodzie2owe Centrum Innowacji Spolecznych i Designu, Pracownia
LIS PPNT, Siedziba LIS: Zeromskiego 31-, Przystad Lipowa 15, Przystad Smidowicza 39, Przystari
Chylotiska 237 wynoszq: L77 703,45 zf, w tym koszty najmu 517t5,8L i koszty eksploatacyjne

I25
5

987 ,64 zf (dane za rok 2018).

planowany jest wzrost zatrudnienia o L stanowisko sprzqtaczki, w zwiqzku
z uruchomieniem domu sqsiedzkiego Opata Hackiego 33 i oddaniem na jesied do u2ytku calego

W roku 2019

budynku Przystani Smidowicza 49.

