
UCHWA~A Nr ?~9.j.~Q~~
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ;;1 stycznia 2013r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli w roku 2012 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach iplacówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Nowodworski.

Na podstawie art. 32 ust1 i 2 pktA ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późno zm.), art.30a ustA-5
i art.91 d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z
2006r.Nr 97, poz.674 z późno zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach iplacówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 17 lutego20 13 roku
przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Radzie Powiatu
Nowodworskiego, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli a także
dyrektorom szkól iplacówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Nowodworski.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Pow. Nowodworski
Nazwa jednostki samorządu telytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

lałacznik do Uchwały Nr1?'JzarządU Powiatu Nowodworskiego z dnia.9stYCZnia 2013r.
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Nazwa województwa i
Nazwa powiatu I

Nazwa gminy i
mazowieckie
nowodworski

Rok podlegający analizie: 12012 l

L__ .... ... _.

od dnia 1 stycznia od dnia 1 września
do dnia 31 sierpnia (81).. .. do dnia 31 grudnia (B2)

(~~O,~~;~~~:;:f.~~~,~~~;)ąL__2_~1.8~~. I__2117,5' _J
Średnioroczna liczba etatów Suma iloczynów

ustalana dla okresów średniorocznej liczby etatów
Średnie wynagrodzenie obowiązywania i średnich wynagrodzeń, o

Wskaźniki poszczególnych kwot których mowa wart. 30 ust. Wydatki poniesione w roku

Stopnie awansu
określone w bazowych 3 Karty Nauczyciela, na wynagrodzenia w Kwota różnicy

Lp.
zawodowego

art. 30 ust. 3 -. od dnia ustalonych dla okresów składnikach wskazanych w
Karty 1 stycznia do

od dnia od dnia
I

obowiązywania art. 30 ust.1 Karty
Nauczyciela dnia 31

1 września do 1 stycznia do
od dnia poszczególnych kwot Nauczyciela

dnia 31 grudnia
, 1 września do

sierpnia dnia 31
dnia 31 grudnia

bazowych
sierpnia 8x(kol. 4x

(kol. 3 x 81) (kol. 3 x 82)
koI.6)+4x(kol. 5xkol. 7)

(kol. 9 . kol. 8)
I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nauczyciel stażysta 100% 2618,10: 2717,59 2,97 4,65 112753.23 103226,85 -9526,38
2 nauczyciel kontraktowy 111% 2906,091 3 016,52 23,22 20,56 787913,88 851 798,46 63884,58
3 nauczyciel mianowany 144% 3770,061 3 913~3-3 43,34 47,44 2049748,70 2262879,95 213131,25
4 nauczyciel dyplomowany 184% 4817,301 5000,37 93,19 ; 94,15 5474532,84 5600066,92 125534,08
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1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie. ( tA,,,~
2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozurrueruu art 91d pkt 2 Karty Nauczyciela \
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(data sporządzenia)
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