
UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim 
dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na rozwiązanie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego 
działalnością, zawartego w dniu 9 maja 2007 r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Gorzyce. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2007r. w sprawie: zawarcia 
porozumienia w sprawie doradców metodycznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Ze środków tych zgodnie z ust. 3a tejże ustawy dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach,
studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe
i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1 (nauczyciele branżowi), w szkoleniach
branżowych.

Ponadto Gmina Gorzyce w 2007 r. zawarła porozumienie z Powiatem Wodzisławskim w sprawie
funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń
finansowych związanych z jego działalnością, w ramach którego corocznie przekazywała środki na
dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215) zasadnym jest rozwiązanie przedmiotowego porozumienia i finansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu ŚL. w ramach wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły środków
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
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