
UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 9 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia środków na wsparcie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 19832 r. – karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, rada 
Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania 
firm doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Lipnik wprowadza się następujące zmiany: 

- § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik oraz dyrektorom szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

 
 W uchwale nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu 
dofinansowania firm doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik w § 10 przewidziano 
publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, jak 
również żadne przepis prawa nie nakazuje publikacji tej uchwały w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 
 
 Mając powyższe na uwadze wprowadzenie zmian do uchwały w proponowanym zakresie 
jest uzasadnione. 
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