
Projekt

z dnia  5 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .../VII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Praszka, pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) oraz art.70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 
poz.967 ) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  w 
Kluczborku, porozumienia w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka.

§ 2. 

Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .../VII/2019

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

POROZUMIENIE NR ....................

w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

zawarte pomiędzy:

Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego

działają:

1. Przewodniczący Zarządu, Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki

2. Wicestarosta – Rafał Neugebauer

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy Słabosz

a Gminą Praszka, reprezentowaną przez:

Burmistrza Praszki – Jarosława Tkaczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Zawis

o następującej treści:

§ 1. 

1. Powiat Kluczborski przyjmuje powierzone przez Gminę Praszka zadania dotyczące doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka, wynikające 
z podstawowych potrzeb edukacyjnych.

2. W imieniu Powiatu Kluczborskiego zadania, o których mowa w ust. 1 będzie realizować Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7.

3. Powiat Kluczborski w ramach powierzonego przez Gminę Praszka zadania zobowiązuje się do

doskonalenia nauczycieli Gminy Praszka poprzez:

1) organizację i prowadzenie:

a) wspomagania szkół,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska

kierownicze,

c) konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji szkoleniowych, oraz innych form 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

2) przekazywanie przygotowanych materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 2. 

1. W związku z realizacją przez Powiat Kluczborski zadań, o których mowa w §1 ust. 1 Gmina Praszka 
przekaże na rzecz Powiatu Kluczborskiego środki finansowe w wysokości 30% z 0,8% planowanych 
w budżecie Gminy Praszka rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka.
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1, przekazywana będzie przez Gminę Praszka w kwartalnych ratach, do 
dnia 10 ostatniego miesiąca kwartału, na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 
4161 2000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, na podstawie umowy dotacji 
podpisywanej każdego roku, z tym, że za pierwszy kwartał roku 2018 płatność dokonana będzie do dnia 
30 kwietnia 2019 roku.

3. Rozliczenie finansowe otrzymanej dotacji Powiat Kluczborski przedłoży Gminie Praszka do 30 stycznia 
każdego roku.

4. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 za miniony rok szkolny, 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku przekaże Gminie Praszka do 30 września 
każdego roku.

§ 3. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku 
kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4. 

Wszelkie zmiany treści porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksów.

§ 5. 

Traci moc Porozumienie z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego

i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

§ 6. 

Powiat Kluczborski zobowiązuje się do publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu,

Starosta Kluczborski

Mirosław Birecki                                                                                            Burmistrz Praszki

                                                                                                                          Jarosław Tkaczyński

Wicestarosta

Rafał Neugebauer

 

Skarbnik Powiatu                                                                                            Skarbnik Gminy

Wanda Słabosz                                                                                              Małgorzata Zawis
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