Zarządzenie nr 435/2022
Wójta Gminy Dubeninki
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia

2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020

r. poz. 2200), zarządza się co następuje:

$1

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 300 zł, słownie: trzysta złotych brutto dla eksperta z

listy Ministerstwa Edukacji Narodowej za udział w postępowaniu egzaminacyjnym nauczyciela
zakończonego wydaniem zaświadczenia.

$2
1.

Ekspertowi zamieszkałemu poza terenem Gminy Dubeninki zwraca się koszty podróży:
1)

środkami komunikacji publicznej na podstawie przedłożonych biletów,

2) własnymi środkami transportu na podstawie oświadczenia (zał. Nr 1).

2,

Ustala się zwrot kosztów podróży dla ekspertów zgodnie z

Infrastruktury z dnia 25 marca

2020

r.

$

2 Rozporzadzenia Ministra

w sprawie warunków ustalania i sposobu dokonywania

zwrotu kosztów używania do celów służbowych

samochodów

osobowych,

motocykli

motorowerów niebędącą własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271).

$3

Wykonanie powierza się Sekretarzowi Gminy Dubeninki.

i

54
Traci moc Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dubeninki z dnia

1

lipca 2019 r. w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans

na stopień

85
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nauczyciela mianowanego.

Załącznik Nr

1

do Zarządzenia Nr 435/2022
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 01 lipca 2022 r.

Oświadczenie o ilości przejechanych kilometrów
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Rozliczenie kosztów podróży według obowiązującej stawki za
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Nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot kosztów podróży

Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020
r.

poz. 1444 ze zm.)
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oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie dane zawarte w

oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Dubeninki, dn.
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(czytelny podpis składającego oświadczenie)

