
Zarządzenie Nr 2148/2012
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 21 września 2012 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  2041/2012  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30 
sierpnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki 
bieżące przedszkoli,  szkół  i  innych placówek oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Płock. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 34a ust 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. 
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,  Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), art. 
30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr  157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 
217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu  Nr  2041/2012  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  sierpnia  2012  r.  w 
sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i 
innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock §2 ust. 1 pkt. 3a otrzymuje 
brzmienie:

„3a) na wynagrodzenia nauczycieli (WN):

WN = 1,015 x (Ns + Nwek + Nf) x SWnj + WNn + WNi

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1,015  –  wskaźnik  zwiększający  środki  na  wynagrodzenia  nauczycieli  o  średnie  skutki 
finansowe zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli,



Ns – standardowa liczba etatów nauczycieli wynikająca z sumy liczby godzin nauczycieli 
obliczonych  dla  ON,  OW  i  OM  oraz  godzin  wsparcia  dydaktyki  przypadających  na 
wszystkich uczniów jednostki oświaty zgodnie z zarządzeniem o standardach zatrudnienia 
nauczycieli,  przy  czym  odpowiednie  dane,  w  tym  o  liczbie  uczniów  są  zgodne  ze 
sprawozdaniem  System  Informacji  Oświatowej  według  stanu  na  30  września  roku 
poprzedzającego rok budżetowy,

Nwek - liczba etatów nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi przeliczonymi na  etaty 
ustalona  z  sumy  zatwierdzonych  w  arkuszu  organizacyjnym  godzin  dla  oddziałów 
utworzonych przed wejściem w życie zarządzenia o liczebności oddziałów lub oddziałów, 
których  zarządzenie  o  liczebności  oddziałów  nie  dotyczy  (integracyjnych,  specjalnych, 
terapeutycznych) oraz godzin przyznanych dodatkowo szkole lub placówce przez Wydział 
Edukacji i Kultury,

Nf – liczba etatów wynikająca z udzielonych w szkole zniżek pensum, w tym dla kadry 
kierowniczej,

SWnj –  średnia  wysokość  środków na utrzymanie jednego etatu  nauczyciela  w danej 
jednostce  w roku  budżetowym (suma wszystkich  składników wynagrodzenia  łącznie z 
nagrodami dyrektora ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń wraz z należnymi odpisami na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych) uwzględniający udział poszczególnych stopni awansu zawodowego 
w  strukturze  zatrudnienia  nauczycieli  jednostki  oświaty  oraz  przewidywane  podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli wynikające z projektu ustawy budżetowej na dany rok,

WNn  –  wysokość  środków  na  utrzymanie  nauczycieli  (suma  wszystkich  składników 
wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  od  wynagrodzeń  wraz  z  należnymi  odpisami  na 
zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych),  którym  przed  końcem  września  roku 
poprzedzającego  roku  budżetowy  udzielono  urlopu  dla  poratowania  zdrowia  lub 
przeniesiono w stan nieczynny w okresach danego roku budżetowego, w których będą oni 
otrzymywać wynagrodzenie bez świadczenia pracy,

WNi – wysokość środków na prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego w oddziałach 
ON,  OM  i  OW  (suma  wszystkich  składników  wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  od 
wynagrodzeń  wraz  z  dodatkowym  wynagrodzeniem  rocznym),  które  zostały 
zorganizowane przed końcem września roku poprzedzającego roku budżetowy w okresach 
danego roku budżetowego, na które zajęcia te zostały zaplanowane.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji i Kultury 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 i ma zastosowanie po raz pierwszy do 
opracowywania projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2013 rok.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


