Zarządzenie Nr 2852/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot
na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz instrukcji
przygotowywania projektu budżetu w zakresie zadań bieżących przez
miejskie oświatowe jednostki organizacyjne.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 29
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze
zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zarządza się, co
następuje.
§1
1. W § 2 ust. 1 pkt 1) oznaczenie symbolu Nwek otrzymuje następujące
brzmienie:
„Nwek – liczba etatów nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi
przeliczonymi na etaty ustalona z sumy zatwierdzonych w arkuszu
organizacyjnym godzin dla oddziałów i jednostek oświaty, których
zarządzenie o liczebności oddziałów nie dotyczy (oddziały integracyjne,
specjalne, terapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki
wychowania pozaszkolnego, kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone
przez szkoły zawodowe, branżowe szkoły II stopnia, szkoły specjalne
z wyłączeniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ogólnokształcące
szkoły muzyczne) oraz godzin przyznanych na innowacje pedagogiczne i inne
dodatkowe zadania jednostce oświaty przez Wydział Edukacji,”.
2. W § 2 ust. 1 pkt 3) oznaczenie symbolu SWn otrzymuje brzmienie:
„SWn – średnia wysokość środków na utrzymanie jednego etatu nauczyciela
w jednostkach oświaty miasta z wyłączeniem szkół specjalnych w roku
budżetowym (suma wszystkich składników wynagrodzenia łącznie z
nagrodami dyrektora ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń) uwzględniająca
udział poszczególnych stopni awansu zawodowego w strukturze zatrudnienia
nauczycieli we wszystkich jednostkach oświaty z wyłączeniem szkół
specjalnych oraz przewidywane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
wynikające z projektu lub założeń do projektu ustawy budżetowej na dany
rok,”.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Płocka i Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku oraz
dyrektorom jednostek oświaty – każdemu według właściwości.
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta
Płocka ds. Polityki Społecznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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