
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Uchwały Nr XIII/148/2019 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmianę poprzez skreślenie § 8 uchwały nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 

Masłów, którego treść brzmiała: cyt.: „§ 8 W roku 2019 dofinansowaniem opłat za kształcenie 

nie będą objęte wnioski, które dotyczą dofinansowania kształcenia na kierunku, który był 

przedmiotem dofinansowania w danej szkole, w przedziale ostatnich dwóch lat.” 

 

§ 2 

W pozostały zakresie uchwała nie ulega zmianom. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

          mgr inż. Piotr Zegadło 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/148/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2019 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr V/72/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów  

 

 

 Uzasadnieniem zmiany założeń doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjętych 

uchwałą na rok 2019, są wnioski dyrektorów szkół o dofinansowanie kierunków studiów, które 

były przedmiotem dofinansowania w roku ubiegłym, a także mając na uwadze planowane w tym 

roku skierowanie kilku nauczycieli na ten sam kierunek studiów, w celu wsparcia organizacji 

pracy szkoły i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

         mgr inż. Piotr Zegadło 
 


