
UCHWAŁA NR LIX/468/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na 
wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Kościerzyna na rok 2018 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2018, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 1 uchwały Nr XLIII/320/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie 
planu doskonalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu 
przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniam podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr LIX/468/18  Rady Miasta  

                        Kościerzyna z dnia 21 marca  

2018 r. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

Lp. Szkoła/placówka kwota 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie 15 000 zł 

2.  
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie 11 706 zł 

3.  
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie 18 151 zł 

4.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie 21 039 zł 

5.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie  31 061 zł 

6.  Przedszkole nr 7 6858 zł 

7.  Organ prowadzący 44 491 zł 

8.  Ogółem 148 309 zł 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189), § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.
poz. 430 z późn. zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
tych środków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę
dofinansowania.
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