
 

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 30 października 2017 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 
29 grudnia 2016 roku  w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r.                            
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Białobrzegi. 

 
Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.1)  oraz § 6 ust. 3 i  § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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 Nr 46, poz. 430 z późn. zm.2)  uchwala się,                  
co następuje: 
 
§ 1. W  uchwale nr XXV/209/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia  2016 
roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„§ 2. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                       
w roku 2017 wyodrębniona została w budżecie gminy w rozdziale: 80146 i 85446                      
na kwotę 66 162 zł”. 

 
2) Zmienia się Załącznik do Uchwały „ Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2017 r.”,  który otrzymuje brzmienie stanowiące Załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
         

          Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

         Marcin Osowski 
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60. 
2 Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) 



 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIII/284/2017 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 30 października 2017 r.  
 
   

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. 
 
 

Nazwa placówki Szkolenia, seminaria, 
konferencje dla 
nauczycieli, 
kadry pedagogicznej          
wynikające       z 
potrzeb edukacyjnych 
szkoły/ 
doradztwo 
metodyczne         

Opłaty 
pobierane 
przez szkoły wyższe, 
zakłady kształcenia 
nauczycieli 

Materiały 
szkoleniowe 

i 
informacyjne 

Razem 
 

Publiczne  
Gimnazjum 

im. Jana 
Kochanowskiego 

7027,00 6470,00 2000,00 15497,00 

PSP nr 1 
im. KEN 

 

16256,00 9800,00 2000,00 28056,00 

PSP  w Suchej 5395,00 3000,00 2000,00 10395,00 
PP nr 1 

 
 

6391,00 0,00 0,00 6391,00 

PP nr 2 3623,00 1200,00 1000,00 5823,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UZASADNIENIE 
 

 Finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli należy do zadań organu 
prowadzącego szkoły. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących 
szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,                        
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.  

 Bezpośrednią podstawą prawną projektu uchwały jest § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu  podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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.), a także § 6  w 
rozporządzeniu zmieniającym , które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.( Dz.U. Z 2015r. 
poz. 1973). Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę 
dofinansowania.. Jednocześnie w myśl tego paragrafu do zadań organu prowadzącego należy 
również ustalenie specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

Wprowadzona zmiana do planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotycząca 
podwyższenia planowanych środków finansowych wynika ze zmian w budżecie na 2017 rok. 

Uchwała została przygotowana w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek z terenu 
gminy Białobrzegi, którzy przekazali swoje uwagi, dotyczące maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat doskonalenia nauczycieli oraz propozycje priorytetów wskazujących 
specjalności i formy kształcenia w 2017 roku. 
 


