
UCHWAŁA Nr 253/2022 

Zarządu Powiatu w Radziejowie  

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Radziejowski w 2021 roku. 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1 ) oraz art. 30 a ust 4 i 5  w związku z art. 

91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  2021 r. poz. 1762 ) w 

związku z rozporządzeniem 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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1303 tj. ) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Radziejowski w 2021 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej; 

2) Radzie Powiatu w Radziejowie; 

3) Dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Radziejowski; 

4) Związkom Zawodowym zrzeszającym nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat 

Radziejowski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu Radziejowskiego. 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 i poz. 1834 
 



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE 

Przepisy prawa oświatowego wynikające z art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela 

nakładają na organ prowadzący szkoły będący jednostka samorządu terytorialnego do 

przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń.  

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 

wynagrodzeń należy ustalić różnicę między wydatkami poniesionym na wynagrodzenia 

nauczycieli a wysokością średnich wynagrodzeń, kwotę różnicy należy wypłacić w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Z powyższych czynności należy sporządzić sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń z 

uwzględnieniem kwoty różnicy, o ile wystąpiła i przedłożyć sprawozdanie organom 

wymienionym w uchwale. 

 


