
UCHWAŁA NR YIII/49/2019

RADY GMINY GZY

z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506) w związku z § 7 i § 8 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136) po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie 
lub zakłady kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 4. Traci moc uchwała nr DC/45/03 Rady Gminy Gzy z dnia 8 września 2003r. w sprawie 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżecie szkół.

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

PRZEWODNICZĄCY



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VIII/49/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 sierpnia 2019r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Placówka oświatowa

Udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych 
oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz 
inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

Udział nauczycieli w formach 
kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie i 
placówki doskonalenia 
nauczycieli

Razem

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Przyjaźni Polsko - 
Węgierskiej 
w Przewodowie 
Poduchownym

3.281,00
5.500,00 8.781,00

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Skaszewie 
Włościańskim

3.116,00 6.000,00 9.116,00

Publiczne Gimnazjum 
im. Papieża Jana 
Pawła II w Gzach

892,00 1.000,00 1.892,00

Razem: 7.289,00 12.500,00 19.789,00

PRZEWODNICZĄCY
h i »Y



*

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr YIII/49/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 sierpnia 2019r.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie lub zakłady 
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 
i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019 przez uczelnie lub zakłady kształcenia 
nauczycieli w wysokości do 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1.000 zł.

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może być przyznawane na następujące formy 

kształcenia: studia magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące 
zgodnie z potrzebami szkoły w szczególności w następujących specjalnościach:
1) pedagogika specjalna -  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną -  oligofrenopedagogika,
2) doradztwo zawodowe
oraz wynikających z nieprzewidzianych w ciągu roku potrzeb jednostki.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/49/2019 

Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły 
wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki 
finansowe wyodrębniono w planie budżetu każdej szkoły.

Podział środków dokonuje się w porozumieniu z dyrektorami szkół po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski


