
UCHWAŁA NR XXIII/131/20 
RADY GMINY W GIDLACH 

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz 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 i § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej 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. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gidle, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie w wysokości 95% poniesionych kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1200,00 złotych. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalania 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gidle. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Gidle. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach 

 
 

Leszek Kucharski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/131/20 

Rady Gminy w Gidlach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gidle na rok 2020 

l.p. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Plan finansowy na rok 
2020 dofinansowania form 
doskonalenia nauczycieli 

(w zł) 
1. Udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych 
formach doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

 

2. Udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia 
nauczycieli 

 
 
 

36 565,00 zł 

 Razem 36 565,00 zł 
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