
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Uchwały Nr XLIII/442/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: podziału środków oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli a także ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Masłów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.); art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz § 7 i § 8 

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)  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, wyodrębnione w 

budżecie gminy Masłów na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022, 

dzieli się w następujący sposób: 

1) 28,04 % - na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;  

2) 71,96 % - na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, 

wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, prowadzonych przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;  

 

§ 2 

 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1, pkt 1, w 

kwocie 15.300,00 przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.   

   

§ 3 

 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1, pkt 2 

przeznacza się na:  

1) 30 % środków, tj. kwotę 11.779,00 przeznacza się na organizację i prowadzenie 

szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów i konferencji szkoleniowych oraz innych 

form doskonalenia zawodowego, dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

oraz nauczycieli znajdujących się w skali gminy, w jednej grupie tematycznej. 



      2) 70 % środków tj. kwotę 27.486 przeznacza się na organizację i prowadzenie szkoleń, 

seminariów, wykładów, warsztatów i konferencji szkoleniowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, skierowanych przez dyrektorów szkół.  

 

  

§ 4 

 

Podział środków na poszczególne jednostki został opracowany po uwzględnieniu wniosków 

dyrektorów szkół, złożonych w terminie do 30 listopada. Podział przedstawia załącznik nr 1 do 

uchwały.  

 

§ 5 

 

W ramach środków, o których mowa w § 3 pkt 1) przewiduje się następujące formy doskonalenia: 

1. Szkolenia dla kadry kierowniczej na temat: 

a/ bieżące problemy i zmiany prawne istotne dla dyrektorów szkół (w tym zmiany 

wymagań egzaminacyjnych); 

b/ motywowanie do rozwoju w kontekście rozwiązań obecnych w edukacji zdalnych; 

c/ inne wynikłe w trakcie roku szkolnego.    

2. Szkolenia dla nauczycieli znajdujących się w skali gminy w jednej grupie tematycznej, 

uwzględniające wyniki z egzaminów ósmoklasistów w roku 2021, do wyboru z 

następujących tematów: 

a/ zabawy matematyczne w przedszkolu,  

b/ rozwój potencjału ucznia w zakresie uczenia się matematyki; 

c/ wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Laboratoria 

przyszłości” do rozwoju umiejętności matematycznych; 

d/ inne wynikłe w trakcie roku szkolnego.  

 

§ 6 

 

1. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej 

przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 60% kwoty opłaty za 

kształcenie (czesne), ale nie więcej niż 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za jeden semestr 

nauki.  

2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2022. 

 

§ 7 

 

Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 pkt 1 obejmuje się w pierwszej kolejności studia 

magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach związanych 

z następującymi kierunkami: 

1. pedagogiki specjalnej, 

2. nauczaniem drugiego przedmiotu,  

3. nauczaniem języków obcych, 

4. etyki. 

 

 



 

§ 8 

 

1. Wnioski o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 6 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

uchwały) składają nauczyciele do dyrektora szkoły, który merytorycznie opiniuje wniosek 

i przekazuje do Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Do wniosku nauczyciel 

dołącza zaświadczenie z uczelni o zaawansowaniu studiów i wysokości pobieranej opłaty 

w danym semestrze oraz dowód opłaty poniesionej z tego tytułu.  

2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Masłów. 

 

§ 9 

 

Określa się następujący sposób dokumentowania rachunków wystawionych z tytułu  doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 3:  

a/ szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych – oryginał listy obecności oraz program            

                                                                             szkolenia; 

b/ szkolenia zewnętrzne indywidualne – skierowanie nauczyciela podpisane przez dyrektora  

                                                                 szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – podpisane  

                                                                 przez wójta gminy; 

 

§ 10 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 11 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XLIII/442/2022 

Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego  2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło   

Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 

   

 

 

       
Lp Szkoła  

0,8 % planowanego na 
rok 2022 funduszu płac 

Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego w roku 2022 
28,04%                               

Dofinansowanie opłat 

za kształcenie 

pobieranych przez 

szkoły wyższe, 

zakłady kształcenia 

nauczycieli 

71,96 %                                                            

Organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów, 

wykładów, warsztatów i  konferencji 

szkoleniowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze  

Z puli 71,96 % środków określonych w 

kolumnie 5 planu wyodrębnia się środki 

następująco:  

30 %                           
na doskonalenie 

nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze 

oraz na szkolenia dla 

nauczycieli znajdujących 

się w jednej grupie 

tematycznej 

organizowane w skali 

gminy 

70 % 
na doskonalenie  

nauczycieli 

organizowane przez 

szkoły 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem 54565,00 15300,00 39265,00 11779,00 27486,00 

1 SP Brzezinki 7113,00 1500,00 

  

3929,00 

2 SP Masłów 20167,00 3000,00 12017,00 

3 
SP Mąchocice 
Kapitulne 12447,00 

6000,00 4513,00 

4 
SP Mąchocice-
Scholasteria 10185,00 

4800,00 3770,00 

5 
SP Wola Kopcowa 

4653,00 
0,00 3257,00 



Załącznik Nr 2 

do uchwały nr XLIII/442/2022 Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

 

........................................., dnia 

............................... 

IMIĘ I NAZWISKO .....................................................................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica) ................................................................ 

........................................................................................................................................................  

NUMER TELEFONU....................................................................................................................  

 

 

                   Wójt Gminy Masłów 

 

WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE  

POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

 

1. Informacje o formie kształcenia: 

a) nazwa, adres uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli: 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

b) kierunek: 

.........................................................................................................................................................................................................................  

c) czas trwania kształcenia: 

......................................................................................................................................................................................................................... 

d) rok studiów/kursu .................................................................., semestr.................................................................................. 

e) rodzaj studiów - zawodowe, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie* 

 lub rodzaj kursu kwalifikacyjnego (nazwa) 

.................................................................................................................................................................................................................. 

f) koszt semestru nauki .....................................................................zł całkowity koszt nauki..................................... zł 

       g) wysokość otrzymanego dofinansowania za rok akademicki 2020/2021................................................... zł 

h)  wysokość otrzymanego dofinansowania za rok akademicki 2021/2022   …………………..    zł 

i) wnioskowana kwota o dofinansowanie w semestrze  .......……                    ……………………zł 

 

2. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres placówki):  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

3. Stanowisko pracy (nauczany przedmiot):  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

4. Krótkie uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

5. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 



* - odpowiednie podkreślić 

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

przygotowania decyzji o przyznaniu dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez  szkołę 

wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w roku 2022.                                                              

 .......................................................................................... 

podpis nauczyciela 

7. Opinia dyrektora (potwierdzająca, że wybrana forma doskonalenia jest zgodna z potrzebami 

szkoły)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………….…………..                                                                ………………………………………...…………… 

                          data                                                                                     pieczęć i podpis dyrektora 

8. Sprawdzenie formalne i merytoryczne wniosku:  

a) potwierdzenie, że wniosek spełnia wymogi 

formalne zgodne z  uchwałą Rady Gminy Masłów 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

b) potwierdzenie, że forma doskonalenia jest zgodna 

z priorytetami określonymi w § 7  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

c) kwota dotychczas otrzymanego dofinansowania 

za jaki rok akademicki  

…………………………………………..………………zł 

…………………………………………..………………zł 

 

 

……………………………..                                                 .…………………………..................... 

                          data                                                                     pieczęć i podpis kierownika CUWGM 

 

  

 DECYZJA WÓJTA GMINY MASŁÓW 

 

Przyznaję Pani/Panu* kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w wysokości …..….................…. zł  

(słownie: ……………………………….……………………………………………………….złotych).  

 

 

 

………………………….………………..                                                                …………………………………………………… 

                          data                                                                   pieczęć i podpis  Wójta Gminy Masłów    

            

     

* - odpowiednie podkreślić  
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło  

 



 

 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły 

wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w 

wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli.  

 W myśl § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (…) (Dz. U. z 2019 poz. 

1653)  organ prowadzący opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę m.in. wnioski dyrektorów szkół 

i przedszkoli oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

 Na podstawie § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, organ prowadzący w 

porozumieniu z dyrektorami ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  

            

            Nadmienić w tym miejscu należy, że w poprzednich latach projekt analogicznej 

Uchwały nie był przedkładany Radzie Gminy z uwagi na fakt, że dotychczas przepis art.70a 

Karty Nauczyciela interpretowano jako podstawę dla Rady Gminy wyłącznie do ujęcia 

odpowiednich kwot w budżecie Gminy. Odrębne Uchwały Rady Gminy regulujące podział 

środków były przez organy nadzoru uważane za naruszające prawo i stwierdzano ich 

nieważność. Organy nadzoru i sądy administracyjne stały na stanowisku, że sam podział 

środków dokonywany na podstawie  § 5 i 6 cyt. wyżej rozporządzenia MEN leży już w 

kompetencji organu wykonawczego Gminy – Wójta. Plan podziału środków obowiązywał 

zatem w formie zarządzenia Wójta Gminy.  

 

            Obecnie, orzecznictwo zmieniło się w tym zakresie i w ocenie sądów to Rada Gminy 

jako organ stanowiący, posiada uprawnienie do realizacji kompetencji wynikających z 

przepisów § 5 i 6 wspomnianego wyżej rozporządzenia. (Tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie I OSK 3351/21, a także wyrok 

właściwego dla Gminy Masłów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach o 

sygn.akt. I SA/Ke 233/21) 

 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/Piotr Zegadło   

 


