
UCHWAŁA NR V/26/19                       
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie nauczycieli pobieranych 
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 

roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 i 2500), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt.1) ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r.  poz. 967, poz.2245), 
ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203 
i Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.136), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin  mogą być przeznaczone na następujące 
formy kształcenia:

1) studia magisterskie,

2) studia podyplomowe,

3) kursy kwalifikacyjne,

4) seminaria,

5) warsztaty,

6) konferencje,

7) szkolenia.

§ 2. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin mogą być przeznaczone na następujące 
specjalności:

1) nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,

2) edukacja i rewalidacja osób ze  spektrum autyzmu,

3) doradztwo zawodowe i personalne,

4) edukacja dla bezpieczeństwa,

5) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

6) geografia,

7) tyflopedagogika i surdopedagogika,

8) doradztwo zawodowe i edukacyjne,

9) informatyka i zajęcia komputerowe,

10) logopedia,

11) doradztwo zawodowe,

12) zarządzanie oświatą,

13) filologia angielska.

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie  na 
2019 rok w wysokości 80% za semestr nauki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniak
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Uzasadnienie

Zgodnie zart.70a ust.l oraz art.91d pkt.l) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r. poz.2203; Dz.U. z 2018 r. poz.967,poz.2245) ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203 i Dz.U. z 2018 r. poz.2245) oraz §
8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania
zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.136) niniejszą Uchwałą Rady Miasta Świdwin ustala się
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku.

Projekt uchwały powstał w porozumieniu z dyrektorami świdwińskich szkół podstawowych oraz
przedszkoli, dla których Miasto Świdwin pełni rolę organu prowadzącego.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię władz statutowych reprezentatywnej organizacji
związkowej - Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świdwinie.

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Szczecinie oraz Komisja Międzyzakładowa
NSZZ ,,Solidarność'' w Świdwinie nie przedstawiły opinii w wyznaczonym terminie.

Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
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