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Podstawa prawna: Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnychizbachOhl:achUllk~.
(Dz.U z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)
X I. jednostka samorzadu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin. gmin i powiatów

6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne
(w tym samorządowe osoby prawne)

Nazwa pełna
Gmina Stopnica

B.2. ADRES SIEDZIBY

Tadeusza Kościuszki 2

Nr łokalu

Powiat Gmina Miejscowość

Buski Stopnica Stopnica

Ulica Nr domu

Stopnica

Kod pocztowy Poczta

28-130

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WY JAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 L - Karta Nauczyciela (t.j, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze
zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 L W sprawie sposobu
opracowama sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 L, Nr 6, poz. 35).

C. PRZEDSTA WIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych). zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
Gmina Stopnica jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy w skład
którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. W przedszkolu w związku z pozyskaniem środków
unijnych realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020 - poddziałanie RPSW.08.03.01 - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
przedszkolnej. W ramach projektu zatrudnieni zostali przez Zespół nauczyciele zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Oprócz nowych etatów, w ramach projektu realizowane są

zajęcia dodatkowe płacone jako godziny ponadwymiarowe również na podstawie Karty Nauczyciela.
Godziny ponadwymiarowe realizują zarówno nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu jak również
nauczyciele którzy byli zatrudnieni w Zespole przed projektem.



Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Czy W związku z realizowanym ww. projektem unijnym gmina powinna wliczyć wynagrodzenia
jak również godziny ponadwymiarowe finansowane z pozyskanych środków nauczycielom
zatrudnionym w ramach projektu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa wart. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela?
Czy wliczać etaty w ramach projektu unijnego do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części c.
Pozyskane środki finansowe w związku z projektem unijnym stanowią część dochodów Gminy
Stopnica. Wynagrodzenia dla ww. nauczycieli ujęte są w planie finansowym Zespołu. Nauczyciele
zatrudnieni są na podstawie przepisów Karty Nauczyciela przez dyrektora Zespołu, którego
organem prowadzącym jest Gmina Stopnica. Zasadnym jest więc wliczanie wynagrodzeń, jak
również godzin ponadwymiarowych finansowanych ze środków unijnych (będących dochodami
gminy) do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa wart. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, a
tym samym należy wliczać etaty w ramach projektu unijnego do średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, ponieważ są to
pracownicy publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest gmina.
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Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Ryszard Zych09.11.2018 r.
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