ZARZĄDZENIE NR 92/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani
Joanny Schulz nauczycielki nauczania przyrody ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
594), art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie §10 i § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 2013
poz. 393) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jan Kowalski - Przewodniczący Komisji
2) Aleksandra Krupowicz - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
3) Maria Monika Klein - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie
4) Halina Bożena Baszanowska - Ekspert
5) Maria Jaroszewicz - Ekspert
§ 2. Ustala się wynagrodzenie dla ekspertów w wysokości 80,00 zł (osiemdziesiąt 00/100 zł) za jedno
postępowanie niezależnie od liczby posiedzeń.
§ 3. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 2 ekspertom przysługuje, na ich pisemny wniosek, zwrot
kosztów podróży wg cen biletów obowiązujących na trasie przejazdu, tj. na trasie od miejsca zamieszkania
eksperta poza miastem Złotów do miasta Złotów i z powrotem, środkami autobusowej komunikacji publicznej lub
własnym środkiem lokomocji, najkrótszą trasą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z 25
marca w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271
ze zm.), t j. 130 km (z Chojnic do Złotowa i ze Złotowa do Chojnic) x 0,8358 zł/ km , co stanowi 108,65 zł (sto
osiem 65/100 zł).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Złotowie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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