
                                     
UCHWAŁA NR   91.V.2016 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 
z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

w  sprawie powołania  Komisji do dysponowania środkami  budżetu 
powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
 

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

o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 70a ust. 1  ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela ( Dz. U.  z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz 

§ 5 ust. 2 uchwały  Nr 12/08 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26.03.2008 w 

sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez powiat kępiński, w związku z uchwałą 

XIV/76/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

budżetu Powiatu na 2016 rok  uchwala się co, następuje: 

 

§ 1 

 

Zarząd Powiatu Kępińskiego  powołuje Komisję do dysponowania środkami 

budżetu Powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w składzie: 

 

1)  Grażyna Jany                          - przedstawiciel organu prowadzącego- przewodniczący 

2)  Andrzej Jóźwik   - przedstawiciel organu prowadzącego - członek 

3)  Danuta Stefańska  - przedst. LO Nr I      - członek 

4)  Bogumiła Drobina  - przedst. ZSP Nr 1      - członek 

5)  Paweł Jakubczyk   - przedst. ZSP Nr 2      - członek  

6)  Beata Lebek    - przedst. ZSS       - członek 

7)  Elwira Leśniewicz-Drzazga  - przedst. PPP       - członek 

8)  Wiktor Gruszka    - przedst. ZNP         - członek 

9)  Maria Drzazga       - przedst. NSZZ „Solidarność”             - członek 

10) Paweł Falszewski                      - przedst. MOZZ Oświata                    - członek

                            

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                   

§ 3 

 

  Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 69.V.2015  z dnia 9 listopada 

2015 roku w  sprawie powołania  Komisji do dysponowania środkami  budżetu 
powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

 
               Przewodniczący Zarządu Powiatu  - /-/ 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  91.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

         w  sprawie powołania  Komisji do dysponowania środkami  budżetu powiatu   
przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
         Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w 

budżecie powiatu wyodrębnia się środki przeznaczone na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 12/08 z 26 
marca 2008 roku określił Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat kępiński. W § 5 ust. 2 Regulaminu 
określono skład Komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie dokształcania. 

         W związku z utworzeniem w ZSP Nr 2 w Kępnie grupy związkowej MOZZ Oświata 
zaistniała konieczność uzupełnienia składu komisji o przedstawiciela 
wymienionego związku zawodowego. 

 

 

 

      STAROSTA KĘPIŃSKI 

/-/ WITOLD JANKOWSKI 


