UCHWAŁA NR 969/XLVIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 927/XLVI/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, wyodrębniono środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2.
Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 742/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane ze środków wyodrębnionych
w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). W uchwale budżetowej Gminy
Piaseczno na rok 2022 zostały wyodrębnione środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w
wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest ustawowym obowiązkiem każdego nauczyciela. Zgodnie
z art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel jest obowiązany doskonalić się zawodowo
zgodnie z potrzebami szkoły.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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