
  

UCHWAŁA NR XVI/164/2021 

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/155/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny 

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

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1653) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XV/155/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Bargłów Kościelny zmienia się zapis § 1 pkt 1 poprzez usunięcie litery p „kierunki deficytowe, 

a wynikające z potrzeby szkoły, których prowadzenie odbywa się za zgodą Kuratorium Oświaty”. 

§ 2. Pozostałe zapisy przedmiotowej uchwały zostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Kukliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 1279



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/155/2020 Rady Gminy Bargłów kościelny z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny 

 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) na organie prowadzącym 

spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Organ prowadzący na podstawie § 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 (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1653) zobowiązany jest również do ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych 

opłat, a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  

Zmiana zapisów uchwały jest podyktowana samokontrolą, dzięki której okazało się że § 1 pkt 1 lit. p 

przedmiotowej uchwały nie posiada umocowania prawnego. Dlatego też koniecznym jest usunięcie tego 

zapisu. 
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