
UCHWAŁA Nr 778.161.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
w roku 2022

l
Na podstawie art. 30a ust. 5 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., póz. 1762
z późn. zm.), art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., póz. 1526) oraz § 77 ust. l Statutu Powiatu
Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2019 n, póz. 499)
uchwala się, co następuje:ii

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli j początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2022,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l przedkłada się Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku, Radzie
Powiatu w Sierpcu, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Sierpecki oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Sierpecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
i

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd: \

1) Andrzej Cześnik - Przewodniczący

2) Sławomir.Olejniczak-członek
!

3) Marek Chyliński - członek

4) Sławomir Krystek - członek

5) Dariusz Twardowski - członek
U
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Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia

Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową

na rok 2022)

Lp.

1

1

2

3

4

Nauczyciele stażyści, kontraktowi,
początkujący, mianowani i dyplomowani

od dnia
1 stycznia

do dnia
31 sierpnia

2

nauczyciel
stażysta
nauczyciel
kontraktowy
nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany

od dnia
1 września

do dnia
31 grudnia

3

nauczyciel
początkujący

nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany

Średnie wynagrodzenia nauczycieli

od dnia
1 stycznia

do dnia
30 kwietnia

4

3 537,80

3 926,96

5 094,43

6 509,55

od dnia
1 maja
do dnia

31 sierpnia

S

3 693,46

4 099,74

5318,58

6 795,97

od dnia
1 września

do dnia
31 grudnia

6

4432,15

5 318,58

6 795,97

Średnia liczba etatów nauczycieli

od dnia
1 stycznia

do dnia
30 kwietnia

7

3,82

20,78

27,51

148,13

od dnia
1 maja
do dnia

31 sierpnia

8

3,00

21,06

27,86

147,24

od dnia
1 września

do dnia
31 grudnia

9

25,29

24,47

156,67

Suma iloczynów średniej
liczby etatów nauczycieli
l średnich wynagrodzeń

nauczycieli

10

1218506,41

1 673 876,24

12118491,54

Wydatki poniesione
w 2022 r. na

wynagrodzenia
nauczycieli w

składnikach, o
których mowa w

art 30 ustl ustawy

11

1447511,51

2 002 656,45

13474604,75

3 537,80

Kwota różnicy

12

229005,10

328 780,21

1356113,21

Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

STArWSTA

Andrzeifiłdwómir Cześnik

(data sporządzenia sprawozdania) (imię, nazwisko l stanowisko służbowe
osoby sporządzającej sprawozdanie)

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby zatwierdzającej sprawozdanie")

11 Należy wpisać przedstawiciela organu prowadzącego w rozumieniu art 91d pkl 2 ustawy.

Wydrukowano dnia: 18.01.2023


