
            

UCHWAŁA NR   67.V.2015 

     ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

                                                             z dnia 23 października 2015 r.  

 

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 12.V.2015  z dnia 9 marca 2015 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2015. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 595;  ze zmianami), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 191), art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1877)  oraz § 6 ust. 2 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.  Nr 46, poz. 430),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W  uchwale  Nr 12.V.2015  Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 marca 2015 roku  w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2015  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:  

        „ § 1.  Środki określone w art. 70 a ust 1 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  

        poz. 674  ze  zmianami) w wysokości 67.000,00 zł dzielone są w 2015 roku w następujący sposób: 

               1)  42.000,00 zł  przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji  

                     szkoleniowych oraz warsztatów metodycznych, w tym dla nauczycieli zajmujących  

                     stanowiska kierownicze, organizację szkolenia zawodowego, szkolenie rad  

                     pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

3) 25.000,00  zł przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach  

    wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia dla nauczycieli skierowanych 

przez dyrektora szkoły lub placówki.”,  

 

2) Tabela Nr 1, stanowiąca załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

    niniejszej uchwały.  

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                              

Przewodniczący Zarządu Kępińskiego  - Witold Jankowski                          
 

Członek Zarządu Powiatu   - /-/  Grażyna Jany                                 
 

Członek Zarządu Powiatu   - /-/  Krystyna Możdżanowska              
 

Członek Zarządu Powiatu   - /-/ Michał Błażejewski                       

 

Członek Zarządu Powiatu                        - /-/ Zenon Kasprzak                            

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 67.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 października 2015 r. 

 

zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 12.V.2015  z dnia 9 marca 2015 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2015. 

 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego w uchwale Nr 12.V.2015 z 9 marca 2015 roku ustalił plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego oraz określił  maksymalną kwotę dofinansowania opłat. W związku ze 

złożonymi wnioskami o dofinansowania na dokształcania  nauczycieli na drugie półrocze   zachodzi  

konieczność  dokonania  zmian  w  planowanych  środkach w poszczególnych placówkach 

w celu dostosowania ich wielkości do rzeczywistych kosztów wnioskowanych form dokształcania.  

  

 

                                  WICESTAROSTA 

                                                                /-/ GRAŻYNA JANY 


