
 

UCHWAŁA NR XXVII/180/2020 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 17 listopada 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz 
form i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 

2020 roku 
  
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 pkt 
1-3 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 sierpnia 2019 
r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 
celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 
branżowe (Dz. U. poz. 1653) – w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych 
przez Gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XIX/128/2020 z dnia 20 lutego 
2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) W § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) studia podyplomowe – Technika. Zajęcia techniczne, Historia. Historia i 
społeczeństwo oraz Plastyka. Historia sztuki;”; 

2) załącznik do Uchwały Nr XIX/128/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na 
które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku – otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący 
           Rady Gminy 
 
          /-/ Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik do Uchwały  
Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy 
Somianka z dnia 17 listopada 2020 r. 

 
 
 

Plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 

 
 
 

Lp. Placówka oświatowa 

Kształcenie w 
szkołach wyższych i 

zakładach kształcenia 
nauczycieli (§ 2 pkt 3 

rozporządzenia) 

Pozostałe formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

wymienione w § 2 
rozporządzenia 

Razem 
(zł) 

1. 
Szkoła Podstawowa w 
Ulasku 

800,00 3.700,00 4.500,00 

2. 
Szkoła Podstawowa w 
Somiance 

1.250,00 6.150,00 7.400,00 

3. 

Szkoła Podstawowa 
im. gen. bryg. pil. 
Stanisława Skalskiego 
w Woli Mystkowskiej 

0,00 5.700,00 5.700,00 

X Razem 2.050,00 15.550,00 17.600,00 

 
 
 

         Przewodniczący 
            Rady Gminy 
 
         /-/   Krzysztof Jan Rakowski 


