
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/162/14 

RADY GMINY TRZCIANNE 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków  

na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia,  

na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 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 województw, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 

środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu z dyrektorami szkół uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/159/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, 

form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2014 r. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Określa się na 2014 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych 

przez nauczyciela opłat za semestr nauki, lecz nie więcej niż 800,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Klepadło 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 1791
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