
UCHWAŁA NR LXIV/425/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r.

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 70 a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 zpóźn. zm.) oraz §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019r. 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) Rada Powiatu Kolskiego na 2023 rok uchwala plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski, w następującym 
brzmieniu:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok wyodrębnione zostały środki finansowe na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kolski .Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostały zaplanowane w budżecie 
powiatu w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80146- „Dokształcenie i doskonalenie 
nauczycieli” w kwocie 178.339,00 zł oraz w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 
85446 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 24.935,00 zł.

§ 2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1. Koszty dokształcenia i doskonalenia zawodowego, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 
i doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze praż podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne.

2. Koszty organizacji doskonalenia zawodowego w szczególności szkoleń, wykładów warsztatów, 
seminariów, konferencji i szkolenia branżowego dla nauczycieli.

§ 3. 1. Ustala się na 2023 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, 
o których mowa w §2 ust 1 w wysokości 70 % tej opłaty za semestr nauki dla jednego nauczyciela, nie więcej 
niż 1.000,00 zł za jeden semestr.

2. O płaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły bądź wynikające 
z zaleceń instytucji zewnętrznych, w tym szczególności organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą być 
finansowane w całości.

§ 4. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w planach 
finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Kolski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
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Uzasadnienie

Uchwały Nr LXIV/425/2023 
Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych

w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023 rok.

Zgodnie żart. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 202 Ir. 
poz. 1762 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Kolskiego na rok 2023 wyodrębniono środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na mocy §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 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) organ 
prowadzący w formie uchwały opracowuje na dany rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiah^-KćHskieeo 

■
Marek'świątek
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Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO
Koło, dnia 01.02.2023r.

BRZ.O33.2.2023

Wydział Finansów

Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z uczestnictwem w XXIV Regionalnych zawodach radnych, wójtów, burmistrzów, 

prezydentów i starostów w tenisie stołowym w dniu 18 lutego 2023r. radnego Jarosława Sobańskiego 

proszę o dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Młodych 

Wielkopolan ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno na podany nr konta : BNP Paribas Bank Polska S.A. 

29 2030 0045 1110 0000 0229 9550.

przewodniczący

Marek Swatek


