
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215, z 2021 poz. 4)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczególnych celów szkolenia branżowego oraz trybu 
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Lubcz z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których gmina 
Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 pkt 8 otrzymuje  brzmienie: Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych 
w poszczególnych szkłach i w przedszkolu 5 500 zł. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Środki na cel określone w §1 pkt. 6, 7 i 8 zostają podzielone na poszczególne 
szkoły i przedszkole w następujący sposób: 

Placówka § 1 pkt. 6 § 1 pkt. 7  1 pkt. 8 
Przedszkole Publiczne "Chatka 
Puchatka"          5 100,00           200,00            700,00     

SP w Gronowie          5 400,00           200,00            700,00     
SP w Młyńcu Pierwszym          5 400,00           200,00            700,00     
SP w  Lubiczu Dolnym          5 100,00           250,00            800,00     
SP w Złotorii          6 700,00           250,00            800,00     
SP w Grębocinie          6 801,00           500,00            900,00     
SP w Lubiczu Górnym        11 001,00           500,00            900,00     

RAZEM        45 502,00        2 100,00         5 500,00     
 
 
   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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