UCHWAŁA NR XXXIV/270/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest
przyznawane
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych
środków (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430)
Rada Miejska w Toszku:
§ 1. W Uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane wprowadza następujące
zmiany:
1) paragraf 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "§1 ust. 3 Specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane:
wiedza o społeczeństwie, etyka, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, doradztwo zawodowe, edukacja
przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, fizyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, biologia, chemia,
język angielski, terapia logopedyczna, socjoterapia, matematyka".
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
W związku z wnioskami nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu Gminy Toszek o
przeprowadzenie nowelizacji uchwały w sprawie zmiany kierunków kształcenia,
dokonuje się zmian w przedmiotach, na które przyznawane jest dofinansowanie, tak
aby odpowiadały one potrzebom kształcenia i zatrudnienia w szkołach w związku z
reformą oświaty.
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