
Uchwała Nr XXXIII/368/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 24 lutego 2017 roku 

 
w sprawie przyjęcia  Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina          
i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), § 6 ust. 3 oraz     
§ 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodnego 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. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli,       
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz po zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Wyodrębnione w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny środki, o których mowa w art. 70a 
ust. 1 KN przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodnego nauczycieli zgodnie z Planem 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 
2017, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Przyjmuje się Plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 50% pobieranych opłat, jednak nie wyższą niż 
1 000,00 zł za semestr nauki. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
 

§ 5 
Traci moc Uchwała Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego    
2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
               (-) Bernard Strzoda 


