
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 3/2022  w dniu 21-02-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.45 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak obecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. ------------------------- 

2. ------------------------- 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2021 w 

szkołach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki (nauczyciele 

dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści i pracownicy 

niepedagogiczni). 

1.3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji zdalne rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, 

który powitał wszystkich obecnych członków i gości. Następnie przewodniczący 

sprawdził obecność członków Komisji w zdalnym posiedzeniu. Członkowie potwierdzili 

swoją obecność – zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez 

Przewodniczącego. 

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

Pierwsza głos zabrała Pani Karolina Krenz i przedstawiła Informacja o średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2021 w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki (nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści i 

pracownicy niepedagogiczni), która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Protokołu. 

Liczba etatów to 320 – 340, która się nieustannie zmienia. Średnia płaca rośnie z roku 

na rok. Nasza struktura jest zbliżona do krajowej.  



Zgodnie z art. 30A ustawy karta nauczyciela w styczniu przeprowadzono analizę 

poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury 

zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Wynagrodzenie zasadnicze kształtuje się następująco: 

➢ Nauczyciel dyplomowany 4046,00 zł; 

➢ nauczyciel mianowany 3445,00 zł; 

➢  nauczyciel kontraktowy 3034,00 zł; 

➢ Nauczyciel stażysta 2949,00 zł 

Kwota bazowa wynosi 3537,00 zł a w poszczególnych grupach naszego Powiatu 

wynosi: 

➢ Nauczyciel dyplomowany 6509,55 zł czyli 184% 

➢ nauczyciel mianowany 5094,43 zł czyli 144% 

➢  nauczyciel kontraktowy 3926,96zł czyli 111%, 

➢ nauczyciel stażysta 3537,80 zł czyli 100% 

W roku 2021 w jednostkach prowadzonych przez Powiat wągrowiecki osiągnięto 

średnie wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu. Zgodnie z przepisami w dniu 

20 stycznia sporządzono sprawozdanie, które zostało przedłożone Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu, Przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego Pani 

Małgorzacie Osuch oraz Dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat i związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 

➢ Stażysta: 0,43 etatu, wydatki poniesione – 16.703,82 zl, średnio – 2.988,16 zł; 

➢ Kontraktowy: 0,82 etatu, wydatki poniesione – 34.041,78 zl, średnio – 3.193,41 

zł; 

➢ Mianowany: 1,69 etatu, wydatki poniesione – 99.686,73 zl, średnio – 4.537,40 

zł; 

➢ Dyplomowany: 27,53 etatu, wydatki poniesione – 2.247.517,15 zl, średnio – 

6.279,91 zł; 

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu: 

➢ Stażysta: 1,99 etatu, wydatki poniesione – 87.822,74 zl, średnio – 3.394,77 zł; 

➢ Kontraktowy: 18,40 etatu, wydatki poniesione – 976.405,19 zl, średnio – 

4.081,96 zł; 



➢ Mianowany: 28,41 etatu, wydatki poniesione – 2.015.046,18 zl, średnio – 

5.455,95 zł; 

➢ Dyplomowany: 63,04 etatu, wydatki poniesione – 5.283.506,74 zl, średnio – 

6.447,07 zł; 

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 

➢ Stażysta: 2,30 etatu, wydatki poniesione – 95.437,05 zl, średnio – 3.191,87 zł; 

➢ Kontraktowy: 7,75 etatu, wydatki poniesione – 391.407,18 zl, średnio – 3.884,93 

zł; 

➢ Mianowany: 9,30 etatu, wydatki poniesione – 624.268,52 zl, średnio – 5.163,51 

zł; 

➢ Dyplomowany: 33,84 etatu, wydatki poniesione – 2.903.753,83 zl, średnio – 

6.600,64 zł; 

Zespół Szkół w Gołańczy: 

➢ Stażysta: 0,00 etatu, 

➢ Kontraktowy: 5,41 etatu, wydatki poniesione – 277.115,80 zl, średnio – 3.940,22 

zł; 

➢ Mianowany: 4,24 etatu, wydatki poniesione – 266.611,82 zl, średnio – 4.836,93 

zł; 

➢ Dyplomowany: 10,00 etatu, wydatki poniesione – 870.345,41 zl, średnio – 

6.694,96 zł; 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu: 

➢ Stażysta: 1,05 etatu, wydatki poniesione – 55.287,97 zl, średnio – 4.050,40 zł; 

➢ Kontraktowy: 7,30 etatu, wydatki poniesione – 493.714,55 zl, średnio – 5.202,47 

zł; 

➢ Mianowany: 8,70 etatu, wydatki poniesione – 696.835,75 zl, średnio – 6.161,24 

zł; 

➢ Dyplomowany: 16,70 etatu, wydatki poniesione – 1.517.149,93 zl, średnio – 

6.988,25 zł; 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie: 

➢ Stażysta: 0,25 etatu, wydatki poniesione – 15.014,09 zl, średnio – 4.619,72 zł; 

➢ Kontraktowy: 4,85 etatu, wydatki poniesione – 380.074,22 zl, średnio – 6.028,14 

zł; 

➢ Mianowany: 13,14 etatu, wydatki poniesione – 1.168.875,11 zl, średnio – 

6.642,73 zł; 



➢ Dyplomowany: 12,79 etatu, wydatki poniesione – 1.243.733,84 zl, średnio – 

7.480,21 zł; 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy: 

➢ Stażysta: 0,14 etatu, wydatki poniesione – 7.819,62 zl, średnio – 4.269,49 zł; 

➢ Kontraktowy: 12,34 etatu, wydatki poniesione – 751.577,99 zl, średnio – 

4.685,06 zł; 

➢ Mianowany: 15,22 etatu, wydatki poniesione – 1.135.456,24 zl, średnio – 

5.738,69 zł; 

➢ Dyplomowany: 7,03 etatu, wydatki poniesione – 561.260,20 zl, średnio – 

6.141,37 zł; 

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu: 

➢ Stażysta: 0,33 etatu, wydatki poniesione – 15.345,94 zl, średnio – 3.577,14 zł; 

➢ Kontraktowy: 0,97 etatu, wydatki poniesione – 48.086,44 zl, średnio – 3.813,36 

zł; 

➢ Mianowany: 0,67 etatu, wydatki poniesione – 37.764,40 zl, średnio – 4.335,75 

zł; 

➢ Dyplomowany: 2,83 etatu, wydatki poniesione – 228.140,54 zl, średnio – 

6.201,16 zł; 

 

 

 

 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 1/2022 z 26-01-2022r. 

pozytywnie – (7 głosów za). 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 

 
      4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 



------------------------------------------- 

 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono zdalne posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 


