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UCHWAŁA NR /     /2021  

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym 

 jest Gmina Opatów 

 

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  w  związku z art. 70a ust.1 i art.91d pkt 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r, poz. 1762) po uzyskaniu 

opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W budżecie Gminy Opatów na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe tej grupy zawodowej. 

 

§ 2. Ustala się na 2022 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli    

z uwzględnieniem wskazanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach                  

i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania do opłat pobieranych                      

za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, indywidualnie                    

dla nauczyciela w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

 

§ 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły i przedszkola,            

a w przypadku dyrektora, decyzje podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 5. Do dnia 31 marca 2023 roku dyrektorzy szkół i  przedszkola  złożą do Burmistrza Miasta 

i Gminy Opatów sprawozdanie z wykorzystania w roku 2022 środków finansowych, o 

których mowa w § 2. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz 

dyrektorom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.  

 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

                                                                                                                

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Przedstawiający projekt uchwały w imieniu Projektodawcy: Sekretarz Gminy 

 

 

 



 

 
                                                                                                                  Załącznik  

                                                                                                                  do uchwały Nr     /   /2021 

                                                                                                                  Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                                  z dnia 30  grudnia 2021 roku 

 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

na rok 2022 

 

 
 

Forma 

doskonalenia 

zawodowego 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. gen. bryg. Stanisława 

Gano 

  w Opatowie 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Partyzantów Ziemi 

Opatowskiej w Opatowie 

 

 

Przedszkole Publiczne               

w Opatowie 

Materiały 

szkoleniowe 

 

500,00 zł 2.000,00 zł - 

Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli, 

szkolenia, 

warsztaty, 

seminaria, 

konferencje, 

wykłady, 

delegacje 

 

10.478,00 zł 7.000,00 zł 4.847,00 zł 

Opłaty pobierane 

przez szkoły 

wyższe i placówki 

doskonalenia 

nauczycieli 

 

12.000,00 zł 13.796,00 zł 1.000,00 zł  

 

Razem 
 

22.978,00 zł 

 

22.796,00 zł 

 

5.847,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     



 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr      /    /2021  

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

 
w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym                

jest Gmina Opatów 

 

 

 

                Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w budżetach organów prowadzących 

szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Wysokość środków stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rodzaje wydatków 

związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia nauczycieli, które mogą 

być dofinansowane z w/w środków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku  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). 

                Podziału środków dokonuje się po zaciągnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia  24 

lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

   

                 
 

Opracowała: B. Bara 
 

 


