
UCHWAŁA NR XVIII/243/20
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i 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 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lubicz na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 103 100,00 zł, stanowiącej 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Lubicz zwanych dalej "szkoła".

§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły 
wyższe;

3) koszty związane z: podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 4. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się w następujący 
sposób:

1) 45% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1,3-4;

2) 55% środków na opłaty, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Ustawodawca w 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 2019 r. poz. 2215) nałożył na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia
w budżecie środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub w całości:

1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,
1043 i 1495):

a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa
w art. 70a ust. 3a ustawy,

b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której
mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:

a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy,

b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli -
niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która
tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;

3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a
pkt 1, 2 i 4 ustawy;

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

W związku z powyższym środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
dzieli się w następujący sposób:

1) 45% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1,3-4;

2) 55% środków na opłaty, o których mowa w § 3 pkt 2.

Szczegółowy plan podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostanie
określony w zarządzeniu Wójta po uzgodnieniu z dyrektorami placówek oraz związkami zawodowymi.
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