
Zarządzenie Nr 904/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 14 października  2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania w roku 2022 form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w 

przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 

r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Syców na 2022 rok w związku z art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 

kierowania nauczycieli na szkolenie  branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) po uwzględnieniu wniosków 

dyrektorów placówek oświatowych zarządzam, co następuje:  

§ 1. W Zarządzeniu Nr 733/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 28 stycznia 2022 r. w 

sprawie planu dofinansowania w roku 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców oraz 

zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Syców, zmienione zarządzeniem Nr 790/2022 Burmistrza Miasta i Gminy  

w Sycowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku wprowadza się następującą zmianę: 

1. w załączniku nr 1 do zarządzenia § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 4. Ustala się termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania za dokształcenie na 

dzień 15 listopada 2022 r., w wyjątkowych przypadkach można procedurę zakończyć w późniejszym 

terminie, jednak nie później niż do 30 listopada 2022 r.” 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sycowie oraz 

dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.   

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 

 

 

 


