
Protokół Nr 54/14 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 23 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy 
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach 
od 1500 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie 
z załączoną listą obecności. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXXV sesję Rady Powiatu w Otwocku -  

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki -  za rok 
2013.

2. Plan pracy Komisji na rok 2014.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2013.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 

przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Otwocki -  za rok 2013.
W myśl art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela -  w terminie do 
20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę, który jest jednostką samorządu 
terytorialnego 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 w/w ustawy (nauczyciela stażysty -  100%; nauczyciela 
kontraktowego -  111%; nauczyciela mianowanego -  144%; nauczyciela dyplomowanego -  
184% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej) oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. Do 10 lutego roku kalendarzowego następuj ącego po roku, który podlegał 
analizie w/w organ sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, 
o ile wystąpiła. Następnie w terminie 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania przedstawia je 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu 
terytorialnego, dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 
oraz związkom zawodowym zrzeszaj ącym nauczycieli.
W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż w roku 2013 w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki nauczyciele na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego osiągnęli średnie wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela.

Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy członkowie drogą elektroniczną 

otrzymali projekt planu pracy Komisji na rok 2014. Następnie poddała głosowaniu jego 
przyjęcie.
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Głosowanie: za -  6 osób, wstrzymała się -  1 osoba.
Plan pracy Komisji na rok 2014 został przyjęty. 

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji przedstawiła członkom sprawozdanie z pracy Komisji 

w roku 2013. Następnie poddała głosowaniu jego przyjęcie.

Głosowanie: za -  7 osób.
Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2013 zostało przyjęte jednomyślnie. 

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż prześle członkom Komisji materiał, który 

otrzymała od Pana dot. biegów przełajowych.

Ad. 5
Protokoły Nr 51-52/13 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 

jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.

Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Załącznik:
1) lista obecności;
2) plan pracy Komisji w roku 2014;
3) sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2013.

Protokołowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczyła: 

Aneta Bartnicka
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