
UCHWAŁA NR XVI/117/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat   w 2020 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) i art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z 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 
30 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1653) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr  XV/109/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.                 w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew wprowadza się następująca zmianę: § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Rada Gminy Rozdrażew w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę nr XV/109/2020
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew.

Po przekazaniu uchwały do organu nadzoru – Wojewody Wielkopolskiego – Rada Gminy otrzymała
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały,
w związku z naruszeniem przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, ze zm.).

Zgodnie z  art. 13 pkt 2   ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
wynika, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez
sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy. Rada
Gminy Rozdrażew wprowadzając w § 7 zapis o wejściu w życie uchwały w terminie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, błędnie zakwalifikowała uchwałę
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, jako akt prawa miejscowego.

Proponowana zmiana treści § 7 cytowanej uchwały ma na celu usunięcie wskazanej wady.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Wójt Gminy Rozdrażew

Mariusz Dymarski 
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