UCHWAŁA NR 85/XII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 139/XXVI/2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 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 2002 r. Nr 46, poz. 430)
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 139/XXVI/2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych
przez Gminę Małkinia Górna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie
Artykuł 70a. ust. 1 Karty Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący do zabezpieczenia w budżecie gminy
na dany rok środków w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Artykuł 91d. pkt 1 Karty Nauczyciela wskazuje, że środki te zabezpiecza organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, czyli rada gminy.
Wątpliwości dotyczą m.in. tego, jaki organ jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca miał na myśli
w § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli – wójta czy też radę gminy. § 6 ust.
2 rozporządzenia stanowi, że organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek złożone do 30
listopada poprzedniego roku. Natomiast zgodnie z § 7 rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
Opracowanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli to czynności związane
z wykonaniem budżetu, należące do kompetencji organu wykonawczego. Zatem plan dofinansowania ustala
organ wykonawczy w drodze zarządzenia.
Z tych względów uchylenie uchwały Nr 139/XXVI/2005 Rady Gminy Małkinia Górna jest konieczne
i uzasadnione.
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