
      ZARZĄDZENIE NR  0050/17/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 
 

z dnia 4  lutego 2022 r. 
 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach                         
i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2021 rok 
 

Na podstawie art. 30a ust. 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia                        

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ) zarządza się, 
co następuje: 

 
 

     § 1. Przedkłada się następującym podmiotom sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                          

w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2021 rok:  

1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu; 

2) Rada Gminy Świerczów;  

3) Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Świerczów; 

4) Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli z terenu Gminy Świerczów 

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Świerczów  
 

    mgr Barbara Bednarz  

 



Nazwa województwa
Nazwa powiatu

Nazwa gminy

WK PK GK GT

kod TERYT 16 06 04 2

od dnia 1 stycznia

do dnia 31 grudnia (B1)

od dnia ……... 
do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2021 12
kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową na rok 
podlegający analizie)

3 537,80

od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 grudnia 

od dnia 

……...
do dnia 

31 grudnia

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 3 537,80 0,48 20 377,73 24 504,84 4 127,11

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 926,96 5,68 267 661,59 298 317,02 30 655,43

3 nauczyciel mianowany 144% 5 094,43 7,95 486 008,62 518 383,83 32 375,21

4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 509,55 20,55 1 605 255,03 1 668 185,58 62 930,55

2022-02-04

(data sporządzenia) (osoba sporządzająca1 (imię, nazwisko, stanowisko))

1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.
2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela
n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1
12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2

Beata Kłodzińska- inspektor                                  
Monika Kotarska- inspektor

Regionalna Izba Obrachunkowa

(osoba zatwierdzająca2 (imię, nazwisko, stanowisko))

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 
art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Barbara Bednarz -Wójt Gminy

Gm. Świerczów
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Adresat:

namysłowski

Kwota różnicy 

w Opolu

opolskie

ŚWIERCZÓW

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 
Suma iloczynów 

średniorocznej liczby etatów 
i średnich wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 

ustalonych dla okresów 
obowiązywania 

poszczególnych kwot 
bazowych

Średnioroczna liczba etatów 
ustalana dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 
Wskaźniki 

określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 

Nauczyciela
od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 grudnia 

od dnia 

……...
do dnia 

31 grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Liczba miesięcy obowiązywania w 
roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

Wydrukowano  dnia: 16-02-2022


