
UCHWAŁA NR XXII/193/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Organ nadzoru wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/182/20 Rady
Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz
form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Delegacja zawarta w art. 70a
ust. 1 K.N., upoważniająca radę gminy, stosownie do art. 91d pkt 1 K.N., do wyodrębnienia środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych formułuje
właściwość rady gminy wyłącznie do corocznego ujęcia stosownych środków w uchwale budżetowej.
Natomiast przepisy § 5 i § 6 rozporządzenia, określając organ właściwy do dokonania wskazanych w nich
zadań, posługują się pojęciem „organu prowadzącego”, bez rozróżnienia, czy dana kompetencja dotyczy
organu wykonawczego czy stanowiącego gminy. W związku z podzielaniem przez Organ nadzoru
stanowiska wynikającego z najnowszego orzecznictwa sądowo administracyjnego, że czynności te, tj.
opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także określenia specjalności i form kształcenia, mieszczą się
w zakresie zadań organu wykonawczego jako czynności związane z wykonywaniem budżetu, zaistniała
potrzeba unieważnienia niniejszej uchwały.
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