
Z A R Z Ą  D Z E N I E    N R  34 / 2009 
 

Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu   
z dnia 8 lipca 2009 roku 

 
      w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego  ekspertom za udział              
      w  pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na    
      stopień  nauczyciela mianowanego oraz zasad  zwrotu kosztów podroŜy 
 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                    
/ Dz. U.  z  2001 r. Nr  142 poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 
984 , Nr 153  poz. 1271,  Nr 214  poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;                  
z 2004 r. Nr  102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457;             
z 2006 Nr 17  poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974,                
Nr 173 poz.1218; 2008 Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420 /    
§ 14 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 roku                 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  /Dz. U. z 2004 Nr 260 
poz.2593; z 2007 Nr 214 poz.1580 / zarządza się, co następuje: 
 
 
  § 1. Ustala się wynagrodzenie dla ekspertów w wysokości 70,-zł za jedno 
postępowanie. 
 
  § 2. Zwrot kosztów podróŜy następuje według następujących zasad : 
 
 1/ w  przypadku  przejazdu  środkami  komunikacji  publicznej   zwrot   kosztów   następuje  
     wg   cen    biletów   załączonych   do  delegacji    obowiązujących   na   trasie   przejazdu, 
 2/ w  przypadku  przejazdu  samochodem  prywatnym   stosuje  się   odpowiednio   przepisy 
     rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  25  marca  2002 r.  w  sprawie  warunków  
     ustalania oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  uŜywania  do celów  słuŜbowych  
     samochodów osobowych motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy 
     / Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271; z 2004 r. Nr 237 poz.2376; z 2007 r. Nr 201 poz.1462 / . 
 

§ 3. Wykonywanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta                         
w Jastrowiu. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
    

 


