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Jasło, dnia 30 września 2019 r.

Janusz PRZETACZNIK
XVI sesja
Rady Powiatu w Jaśle

Pan

Adam PAWLUS
Starosta Jasielski

ZAPYTANIE
Dotyczy: regulacji płac nauczycieli

Przedmiotem obrad Rady Powiatu w Jaśle w dniu dzisiejszym były m.in. zmiany uchwa
ły budżetowej na 2019 rok - druk nr 114. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę Zarządu
Powiatu w Jaśle do tego projektu, z której m.in. wynikało zwiększenie dochodów budżetu Po
wiatu Jasielskiego na 2019 rok w dziale 758 rozdział 75802 „Część oświatowa subwencji ogól
nej dla jednostek samorządu terytorialnego"

2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa"

o kwotę 967.758,00 zl.
O regulacjach płacowych nauczycieli wiadomo było już od dawna. Wynagrodzenia nau
czyli wypłacane są „z góry", a to oznacza, że wyższe wynagrodzenia związane z podpisanym
przez Rząd RP porozumieniem płacowym zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r. stąd wy
rażam zdziwienie po wypowiedzi Pani Skarbnik, że dopiero po 3 października br. poznamy real
ne skutki wprowadzonej regulacji i zwracam się do Pana Starosty Jasielskiego o udzielenie od

O

powiedzi na zastępujące zapytania:
1.Kiedy otrzymaliśmy informację o zwiększonej subwencji oświatowej?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przyznanie
dodatkowych środków.
2.Czy i kiedy otrzymaliśmy środki finansowe na przeprowadzenie regulacji płacowych
nauczycieli?
3.Czy i kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle wydał dyspozycje dla dyrektorów powiatowych
jednostek wprowadzenia od 1 września br. regulacji płacowych?
Do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg z protokołu z tego posiedzenia
Zarządu wraz z ewentualnymi rozstrzygnięciami (uchwały, decyzje).
4.Czy i kiedy dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych wdrożyli procedurę
zmiany wysokości wynagrodzenia i kiedy to nastąpiło?
Ponadto proszę o przekazanie zestawienia dotyczącego wprowadzonych regulacji wraz

z pochodnymi od tych zwiększonych wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach powiatowych
oświatowych. W zestawienie proszę podać: nazwę jednostki, ilość osób objętych regulacją,
wysokość regulacji wynagrodzenia, wysokość pochodnych od regulacji, łącznie skutki
wprowadzonych zmian wynagrodzenia, wysokość otrzymanej dodatkowej subwencji

przydzielona dla tej jednostki.

Z poważaniem

