
UCHWAŁA NR 1/22 
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1303) Zarząd Powiatu w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Radzie 
Powiatu w Staszowie, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Staszowski, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat staszowski sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach  
oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Staszowskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zarząd Powiatu w Staszowie: 
 
Przewodniczący Zarządu:  Józef  Żółciak  
 
Wicestarosta: Leszek Guzal   
 
Członkowie Zarządu: Janusz Bąk 
 
Krystyna Semrau 
 
Zbigniew Wiącek 
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Załącznik do uchwały Nr 1/22

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 18 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 30a  ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę (Zarząd Powiatu) 
w terminie do 20 stycznia każdego roku przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie organ 
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, 
z uwzględnieniem wysokości różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2, o ile wystąpiła. 

W terminie 7 dni od jego sporządzenia, przedkłada sprawozdanie regionalnej izbie 
obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, 
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

Na podstawie powyższej ustawy Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie 
sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. W oparciu o powyższe rozporządzenie dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski przedłożyli informację o strukturze 
zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli niezbędnych do 
przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, na 
podstawie których sporządzono sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

Analiza dokonana na podstawie jednostkowych sprawozdań przedłożonych przez dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, wykazała, że średnie wynagrodzenia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Staszowski  zostały osiągnięte. 

Zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela zadania i kompetencje w tym zakresie 
wykonuje zarząd powiatu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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