
                                                                                                                                             projekt

UCHWAŁA NR.......
RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie  wyodrębnienia  środków na  wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  ustalenia 

planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  maksymalnej  kwoty 

dofinansowania opłat  w 2019 r.  za kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2019r., 

poz.  506)  oraz art.  70a ust.  1  i  art.  91d pkt.  1  ustawy z  dnia  26 stycznia  1982r.   -  Karta  Nauczyciela  

(Dz.  U. z 2018r. poz.  967,  2245) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 stycznia 

2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136) Rada Gminy Piekoszów 

uchwala, co następuje:

§1.  W budżecie Gminy Piekoszów wyodrębnia się środki  na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli  w  wysokości  0,8  %  planowanych  rocznych  środków  przeznaczonych  na  wynagrodzenia  

osobowe nauczycieli.

§2. Ustala się na 2019 r.  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów, stanowiący załącznik  do niniejszej  

uchwały.

§3. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli 

pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia,  indywidualnie  dla  nauczyciela  nie  więcej  niż  

2 000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).

§4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły,  

decyzje podejmuje Wójt Gminy Piekoszów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.

Sporządziła:
Edyta  Kucharczyk  -  inspektor 
ds. kadr
18.04.2019 r.

Sprawdziła:
Justyna Robak - Kierownik EOP
18.04.2019 r.

Akceptacja prawna:
M. Merta – adwokat
23.04.2019

Zatwierdził:
Zbigniew Piątek - Wójt
23.04.2019 r.



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …........ Rady Gminy Piekoszów

 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie  wyodrębnienia  środków na  wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  ustalenia 

planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  maksymalnej  kwoty 

dofinansowania opłat  w 2019 r.  za kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów

Zgodnie z art.  70a ust.  1 Karty Nauczyciela, na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego  

wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dotychczas w budżecie 

Gminy  Piekoszów  wyodrębniano  na  ten  cel  1%  planowanych  rocznych  środków  finansowych, 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie 

- od 2019 r. są to środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków finansowych, przeznaczonych  

na wynagrodzenia osobowe. Organ prowadzący na podstawie § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji  

Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zobowiązany  jest  również  do  przygotowania  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów 

oraz  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych  przez  uczelnie,  oraz  wskazania  

form kształcenia nauczycieli.  Ustalenia zawarte w uchwale mają  na celu zaspokoić potrzeby w zakresie  

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uchwała uwzględnia wnioski dyrektorów placówek oświatowych  

i została zaopiniowana przez nauczycielskie związki zawodowe. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.


