REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Komunikat
w sprawie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
składanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zielona Góra, 19 stycznia 2010r.
RIO.II-070/2/2010

Panie i Panowie
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego

Informuję, Ŝe w Dzienniku Ustaw Nr 6 poz. 35 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowanie sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w którym określono m.in. wzór
formularza ww. sprawozdania.

Przypominam jednocześnie, Ŝe zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (w brzmieniu
ustalonym ustawą z dnia 19 listopada 2009r. ustawą o zmianie ustawy Karta Nauczyciela – Dz.U.
z roku 2009 Nr 213 poz. 1650) terminarz prac związanych przedstawia się następująco:
•

20 stycznia – mija termin opracowania analizy poniesionych w poprzednim roku
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art.30a ust.1);

•

31 stycznia mija termin obliczenia kwoty róŜnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2
i wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających (o ile róŜnica wystąpiła)
- art. 30a ust.3

•

10 lutego – mija termin sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 30a ust 4

•

7 dni od daty sporządzenia sprawozdania – przedłoŜenie sprawozdania:
o

regionalnej izbie obrachunkowej (wersja papierowa i elektroniczna)

o

organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego,

o

dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

o

związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli

Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom o formę elektroniczną sprawozdania, o którym
mowa w § 6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia MEN udostępniamy do pobrania i wykorzystania opracowany przez Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO - elektroniczny
wzór sprawozdania do wypełnienia (elektroniczna wersja szablonu - arkusz MS Excel – dostępna
jest do pobrania na stronie www.zielonagora.rio.gov.pl)
Uprzejmie

prosimy

o

przekazywanie

do

tut.

Izby

ww.

sprawozdania

wyłącznie

z wykorzystaniem właśnie tego szablonu (w postaci wypełnionej wersji elektronicznej oraz
podpisanego i opieczętowanego wydruku).
Sprawozdania w wersji elektronicznej (plik MS Exel) przesyłać naleŜy na specjalnie w tym celu
wydzielony adres: men@zielonagora.rio.gov.pl
W temacie e-maila naleŜy podać nazwę jednostki, np.
G-Babimost-sprawozdanie KN
M-Zielona Góra-sprawozdanie KN
P-Zielonogórski-sprawozdanie KN

Informuję ponadto, Ŝe w dniu 1 lutego 2010r. o godz. 9.30 w siedzibie RIO w Zielonej Górze
powtórzone zostanie szkolenie nt. „Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze
znowelizowanego art. 30 ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia
2010r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST”
(szczegóły dotyczące szkolenia na stronie www.zielonagora.rio.gov.pl).

Z powaŜaniem
Zastępca Prezesa Izby
(-) Ryszard Zajaczkowski

