
 

UCHWAŁA Nr  20/V/15 

 

 RADY MIASTA MILANÓWKA 

 

   z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na 2015 r. 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.1072 ) oraz na 

podstawie art. 70a ust. 1 i 2a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela  (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ) § 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. Nr 46 poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli – Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Maksymalna kwota dofinansowania przez Gminę Milanówek w 2015 r. opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla 1 osoby rocznie 

wynosi: 

1) Studia – 2 500,00 zł 

2) Kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty – 800,00 zł  

 

§ 2. 

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok  

w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek, który stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

                 Przewodnicząca 

          Rady Miasta Milanówka 

 

         mgr Małgorzata Trębińska 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Niniejsza uchwała jest  wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 oraz  

§ 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. Nr 46 z 2002 r. poz.430). Zgodnie z tym  zapisem 

organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkola, opracowuje  

na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz corocznie ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady  kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Uchwała zostaje podjęta w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych 

przez Gminę Milanówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Katarzyna Wąsińska-Jano



Z a ł ą c z n i k 

do UCHWAŁY Nr 20/V/15 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 19 lutego 2015 r. 

  

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2015 r.  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  Milanówek 

 

    

Lp. Wyszczególnienie 
Zespół Szkół 

Gminnych Nr 1 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 

Zespół Szkół 

Gminnych Nr 3 
Przedszkole Nr 1 

1. Studia 3 000 6 500 5 000   - 

2. 
Kursy, szkolenia, seminaria, 

konferencje i warsztaty dla 

nauczycieli 
 8 000 1 500 8 000 6 000 

3. Szkolenia Rady Pedagogicznej 10 000 6 000 10 000  4 000 

4. 
Przygotowanie materiałów 

szkoleniowych i informacyjnych 
1 700 - 2 000 - 

  
RAZEM 22 700 14 000 25 000 10 000 

 


