
Zarządzenie NR cLvltl 12013

Wójta Gminy Czarna

z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego W szkołach
prowadzonych przez Gminę Czarnaza2012 rok.

Na podstawie ań. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kańy
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póż. zm.) Wojt Gminy Czarna
zarządza, co następuje :

s1

Przedkłada się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego W szkołach prowadzonych przez
Gminę Czarna za 2012 rok Regionalnej lzbie obrachunkowej, Radzie Gminy Czarna,
d y re kto ro m sz koł or az związko m zawod owym zrzeszającv m n a u czycie l i .

s2

Wykonanie postanowień powierza się Wojtowi Gminy Czarna.

s3

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podjęcia'



Gm. Gzarna
N azwa j ed no stki samorz ąd u te ryto ri a l n ego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodze nauczycieli na poszczeg lnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przezjednostkę samorządu terytorialnego
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Kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową
na rok podlegający analizie)

2 618,10

Czarna,25.01 .2013 r GminY

z wisko, stanowisko))(data sporządzenia)

1 osoba, ktora faktycznje spoządziła sprawozdanie
2 Pzedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu arl 91d pkt 2 Karty Nauczyciela
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Średnie wynagrodzenie

od dnia od dnia
1 stycznia do 'l września do

dnia 31 dnia 31

sierpnia grudnia

(kol.3xBl) (kol 3x82)

Średnioroczna liczba etat w
ustalana dla okres w

obowiązywania
poszczeg lnych kwot

bazowych
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Wydatki poniesione w roku
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2 nauczyciel kontraktowy
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100%
111%
144%
1B4o/.

2 6',18,10 2717,59
2 906,09 3 016,52
3 770,06 3 913,33
4 817,30 5 oOO,37

2,5L',
17,75
51 ,52
91.09

078
14 31

52 76
93 84

61 678,67
585 330,38

2 379 737 ,09
5 387 401 .74

62 884,79
616 863,54

2 200 914,99

1206,12
31 533,16

-178 822,10
5138 025.49 -249 376,25

Wersja elektroniczna sprawozdania za 2012 r. [wersia wzoru z 2012 oa 30 - MEN, www men gov.pl] Wydrukowano dnia: 201 3-01 -28


