UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za
doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rząśnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.) oraz art. 70a
ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co
następuje
§ 1. W budżecie Gminy Rząśnia na rok 2019 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. 1. W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze 50% opłaty
poniesionej przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1200 zł.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejmuje studia na więcej niż na jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele skierowani na daną formę kształcenia przez dyrektora
szkoły zgodnie z potrzebami danej szkoły.
4. Nauczyciel zatrudniony w szkole ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 składa do
dyrektora szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz
potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego kierunku studiów bądź kursu kwalifikacyjnego.
5. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do zwrotu
otrzymanej kwoty dofinansowania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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