
Uchwala Nr  10°  /2021 

Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia 	stycznia 2021r. 

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli 

i g.redniorocznej struktury zatrudnienia w 2020 roku oraz przyjgcia i przedlo±enia 

sprawozdania za 2020 rok z wysokoscci s'rednich wynagrodzeri nauczycieli 

na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach awiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

• Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatovvym 

(Dz.U. z 2020r. poz. 920), art. 30a ust. 1, 4 i 5 w zwiqzku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215, ze zm.) oraz rozporzqdzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokoki §rednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach 

awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostki samorzqdu terytorialnego 

(Dz.U. 2020r. poz. 1303) Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1 • 

Przeprowadza sic analizc poniesionych w 2020r. wydatkow na wynagrodzenia nauczycieli 

414 zatrudnionych w szkolach i placowkach oSwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski 

w odniesieniu do vvysokoki Srednich wynagrodzen, o ktorych mowa w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela oraz §redniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczegolnych 

stopniach awansu zawodowego, stanowiqca zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§ 2 . 

Stwierdza sic, iz w szkolach i placowkach o§Vviatowych prowadzonych przez Powiat 

Pultuski, Srednie wynagrodzenie nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu 

zawodowego w 2020r. bylo vvy2sze od wynagrodzenia okralonego w art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela. 



• § 5 . 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 
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§3.  

Przyjmuje sic sprawozdanie za 2020 rok z wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli 

na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach o§wiatowych 

prowadzonych przez Powiat Pultuski, stanowiqce zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§4.  

Sprawozdanie, o ktorym mowa w §3, zostanie przedlo2one w terminie 7 dni od jego 

sporzqdzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Radzie Powiatu w Pultusku, 

dyrektorom szkol i placowek ogwiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski 

oraz zwiqzkom zawodowym zrzeszajqcym nauczycieli. 

§6. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

Podpisy czlonkow Zarzqdu 	iatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Jo2wiak 

3. Halina Zofia Banach 	  

4. Emilia Agata G4secka 

5. Zbigniew Ksic2yk 	01.4)/ 9* 	 
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