
  

UCHWAŁA NR XII/94/20 

RADY MIASTA KOLNO 

z dnia 8 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/76/19 Rady Miasta Kolno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 251) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 0,6 % na całkowite lub częściowe dofinansowanie opłat za studia (w tym podyplomowe), kursy 

kwalifikacyjne czy inne uzasadnione potrzebami szkoły indywidualne formy dokształcania 

i doskonalenia nauczycieli organizowane przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia związanych z doskonaleniem 

i dokształcaniem.”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dofinansowaniu podlegają opłaty za kształcenie w formach: 

1) studia wyższe i studia podyplomowe, 

2) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, 

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

4) szkolenia rad pedagogicznych, 

5) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Mariusz Rakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2020 r.

Poz. 2685
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