
Zarządzenie Nr 138/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 lutego 2016 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu  z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 

prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.  

Nr 46, poz. 430 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

 

§ 1.1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się  na rok 2016 maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły i zakłady kształcenia 

nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sieroszewice w wysokości 1.200,00 zł  za semestr. 

 

2. Kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w ust. 1 oraz specjalności i formy kształcenia 

ustala dyrektor w zależności od sytuacji kadrowej występującej w szkole, przedszkolu. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

 

 

 

 
         Wójt Gminy 

 

 

    Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do zarządzenia Nr  138/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 23 lutego 2016 roku 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice. 

 

 Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 marca 

2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) organ 

prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala corocznie maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015. poz. 1515 ze zm.) wykonywanie budżetu należy  

do zadań wójta gminy. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 

 

 

 

 
        Wójt Gminy 

 

 

    Czesław Berkowski 

 

 

 


