
Uchwała nr XXVIII/533/2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr XX/349/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia             
26 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, 
placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych 
prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012. 
 
Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych 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) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala: 
 

§ 1 
 
W załączniku do Uchwały Nr XX/349/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia             
26 marca 2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, 
placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych 
prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012 zmienia się przyznane kwoty dla następujących szkół        
i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na rok 2012: 
Lp.  3  Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie  z kwoty 4.100,- zł na kwotę 390,- zł 
Lp.  6  Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu z kwoty 23.000,- zł na kwotę 25.000,- zł 
Lp. 18 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z kwoty 10.900,- zł na kwotę 12.610,- zł 

 

     § 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

     § 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

           
 
 
 
 

 
 
 
         

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXVIII/533/2012 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 r. 
 
 W związku z likwidacją Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie z dniem          
31 sierpnia 2012r., Szkoła nie wykorzystała całej przyznanej kwoty na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w wysokości 4.100,- zł, a jedynie 390 zł. Ze względu na potrzeby innych placówek     
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zasadne jest rozdzielenie niewykorzystanych 
środków w wysokości 3.710 zł na rzecz placówek wskazanych w uchwale, mianowicie o kwotę 
2.000 zł zwiększono dofinansowanie na rzecz Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu 
oraz o kwotę 1.710 zł na rzecz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione. 
 


