
 

Uchwała Nr XIX/155/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 13 grudnia 2011 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

listopada 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2012 roku 

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

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art. 70a ust. 1 oraz ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), §6 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków 

(Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 roku 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2010r. Nr 105, poz. 655) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Paragraf 2 Uchwały Nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

listopada 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie.: 

„ § 2. 1. Podziału środków wyodrębnionych w budżecie oświaty dla poszczególnych placówek              

dokonuje Burmistrz Karczewa przy pomocy Komisji, która jest ciałem opiniodawczym, w 

następującym w składzie: 

1) Naczelnik Wydziału Oświaty – jako Przewodniczący; 

2) dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej; 

3) dyrektor publicznego gimnazjum; 

4) dyrektorzy szkół podstawowych; 

5) dyrektorzy gminnych przedszkoli; 

6) dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych. 

2. Podziału środków, o których mowa w pkt 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych”.  

 2. Uchyla się § 3  Uchwały Nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

listopada 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2012. 

     

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

                                                                                           

               

Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w  

sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze 

środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 

tych środków § 6 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że Organ prowadzący opracowuje na każdy 

rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Podziału środków, o których mowa w § 2 pkt 2, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. 

  

 


