
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 10 października 2022 r. 

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 10 października 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. 559, 583, 1005, 1079. 1561) art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700,.) oraz r. 1730 § 6 i 7 Regulaminu 
określającego sposób i zasady udzielania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 
oraz zakłady kształcenia nauczycieli, a także opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne 
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Lubicz, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  0050.8.2022 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2022 roku 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 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.  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego, złożonych do dnia 10 października 2022 roku. 

§ 2. Wyznaczam następujący skład osobowy komisji: 

1) Wojciech Rakowiecki – Wicewójt, przewodniczący komisji; 

2) Elżbieta Pietras – Prezes Oddziału ZNP Rejonu Toruńskiego – członek komisji; 

3) Jerzy Wiśniewski – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”      Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Toruniu -  członek komisji, 

4) Małgorzata Łęc - Sienkiewicz - dyrektor ZEASiP w Lubiczu – członek komisji 

5) Karolina Gołembiewska – pracownik ZEASiP – sekretarz komisji. 

§ 3. Przedmiotem prac komisji będzie: 

1) ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków; 

2) opracowanie listy nauczycieli spełniających kryteria przyznania dofinansowania wraz z propozycją 
wysokości dofinansowania; 

3) ustalenie listy nauczycieli nie spełniających kryterium przyznania dofinansowania wraz z podaniem 
uzasadnienia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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