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UCHWAŁA NR 

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 
z dniao 	2021 r. 

w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2021 r. na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki 

Na podstawie art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i § 5 Uchwały Nr 219/XXVIII/20 
Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
uchwała się, co następuje: 

1. Środki, zabezpieczone w rozdziale 80146 przy Oświacie Powiatowej, 
na dofinansowanie opłat na doskonalenie nauczycieli dzieli się  na szkoły i placówki, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Podział  środków na rok 2021 

Lp. Nazwa placówki Kwota 

1 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku 11.750,00 

2 Zespół  Szkół  Nr I w Otwocku 17.207,00 

3 Zespół  Szkół  Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 39.512,00 

4 Zespół  Szkół  Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku 25.255,00 

5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr I im. M. Konopnickiej w Otwocku 50.670,00 

6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 3 I .810,00 

7 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „ Jędruś" w Józefowie 29.655,00 

8 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku 40.100,00 

9 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku 8.100,00 

2.1. Dofinansowaniu podlegają  wnioski nauczycieli, złożone do dyrektora szkoły wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, uwzględnione w rocznym planie doskonalenia 
zawodowego na rok 2021 zatwierdzonym przez radę  pedagogiczną  danej szkoły/placówki, 
który został  przedłożony przez dyrektora do organu prowadzącego do dnia 31 października 
2020 r. 

2. Dofinansowaniu podlegają  także szkolenia wszystkich nauczycieli tworzących radę  
pedagogiczną  ujęte w planie, o którym mowa w ust. 1. 

3.1. Dyrektor szkoły lub placówki przekazuje faktury za odbyte przez nauczycieli różne 
formy doskonalenia, którzy spełnili wymóg, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, do Oświaty 
Powiatowej w Otwocku celem realizacji. 

2. Przekazane przez dyrektora faktury, o których mowa w ust. 1, muszą  zawierać  
szczegółowy opis dotyczący spełnienia wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz kwot 
dofinansowania. 



3. Wysokość  maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie określona 

została w § 4 Uchwały Nr 219IXXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia. 

na które dofinansowanie jest przyznawane. 

* 4. Po zakończeniu formy doskonalenia, na którą  nauczyciel otrzymał  dofinansowanie, 
przedkiada on niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 30 dni, zaświadczenie/świadectwo/dyplom 
ukończonego kursu lub jego etapu albo potwierdzenie zaliczenia semestru lub ukończenia 
studiów. 

* 5.1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę  na własna prośbę  w okresie 5 lat od daty 
uzyskania dofinansowania, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty otrzymanego 
dofinansowania. 

2. W przypadku niezłożenia potwierdzenia zaliczenia danej formy doskonalenia, 
o którym mowa w * 4, otrzymane dofinansowanie podlega zwrotowi. 

3. Oświadczenie o wywiązaniu się  ze zobowiązania, o którym mowa w ust. I i 2, którego 
wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, nauczyciel podpisuje i dołącza do wniosku 
o przyznanie dofinansowania. 

6. Dokumenty, o których mowa w § 2 i * 4, są  przechowywane przez dyrektora szkoły 
lub placówki. 

* 7. Traci moc Uchwała Nr CLXVIII/80;120 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 
26 lutego 2020 r. w sprawie podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy czlonków Zarządu Powiatu: 
Przewodniczący Zarządu 

I Krzysztof Szczegielniak 4. 	  
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Uzasadnienie 

Rada Powiatu Otwockiego Uchwałą  Nr 21 9/XXVIII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

przyjęła plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

o placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, za 

które dofinansowanie jest przyznane, zobowiązując Zarząd Powiatu do jej wykonania. 

Zarząd Powiatu wypełniając powyższą  delegację, w oparciu o plany dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zawierające wnioski nauczycieli o dofinansowanie 

doskonalenia i szkolenia rad pedagogicznych, złożone przez dyrektorów szkół  i placówek, 

dokonał  podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2021 a także określił  tryb i zasady przyznawania dofinansowania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

opracowała 
Dyrektor Oś  
mgr Hanna 

Powiatowej 
ska - Smółka 

Przewodniczący Zarządu 

KrzysztofSzczegielniak  
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fax (22) 778-13-02 	 do Uchwały Nr 
Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia J.IL.W 

w sprawie podziału środków pomiędzy szkoly i placówki, dla których organem prowadząc"m jest Powiat 
Otwocki, przeznaczonych w 2021 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i zasad 

przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Otwocki 

(imię  i nazwisko nauczyciela) 

(nazwa szkoły/placówki) 

Oświadczenie 

Oświadczam, że w przypadku: 
1. niepotwierdzenia, zgodnie z § 4 uchwały, ukończenia formy doskonalenia 

lub jego etapu na którą  otrzymałam/em dofinansowanie 
2. rozwiązania przeze mnie stosunku pracy - w terminie 5 lat od uzyskania 

dofinansowania doskonalenia zawodowego 
- zobowiązuję  się  do zwrotu przyznanych kwot. 

Data 	  
(podpis nauczyciela) 

Pnewodniczący Zarządu 

I(rzysztofSzczegiezn jak 


