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z dnia  29 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506), art.70a ust.1 w związku z art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), 
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR VII/65/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Gogolin w 2019 r. dokonuje się zmiany w ten sposób, że w § 3 po punkcie 7 dodaje się punkty 8, 9 i 10 
w następującym brzmieniu:

„8) historia;

9) biologia;

10) wychowanie fizyczne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w zatrudnieniu w placówkach nauczycieli, wnioski dyrektorów w oparciu,

o które przygotowano tekst uchwały nie uwzględniały wszystkich specjalności, na które należy przeznaczyć

środki. Zmiana dotyczy dofinansowania specjalności takich jak historia, biologia i wychowanie fizyczne.

Dyrektorzy składali wnioski do 30 listopada 2018 r., a wspomniane zmiany kadrowe nastąpiły

w późniejszym terminie. Zmiana pozwoli dofinansować ww. kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami

szkół.
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