ZARZĄDZENIE NR 148/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych
i zakładach kształcenia nauczycieli.
Na
podstawie
§ 4 ust. 3 uchwały
Nr
V/33/07
Rady
Miasta
Bolesławiec
z dnia
14 lutego 2007 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały dokonuję podziału środków finansowych, ujętych w planie
finansowym Urzędu Miasta Bolesławiec, w łącznej kwocie 19.594,- zł (słownie zł: dziewiętnaście tysięcy
pięćset dziewięćdziesiąt cztery 00/100).
§ 2. 1. Szczegółowe zestawienie podziału kwoty, o której mowa w § 1, z przeznaczeniem dla
16 nauczycieli, którzy złożyli wnioski (zgodnie z załącznikiem nr 3) o przyznanie dopłaty na częściowe
pokrycie kosztów czesnego przedstawia załącznik nr 1.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 winni przed przekazaniem środków finansowych podpisać
z dyrektorem przedszkola/szkoły umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
§ 3. Wykonanie czynności wynikających z zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału
Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. SW/SW
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

ZESTAWIENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DOPŁATY
NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW CZESNEGO
DECYZJA PREZYDENTA
MIASTA
o wysokości przyznanego
dofinansowania

Lp.

Imię i nazwisko
nauczyciela

1

2

3

1

Lucyna Cichewicz

SP nr 4 w Bolesławcu, ul. M. Brody 12

2

Katarzyna
Wieczorek

3

Jolanta Lubińska

MPP nr 6 w Bolesławcu, ul. Piotra i Pawła 2

2 047,00

4

Ewa Mieniek

GS nr 2 w Bolesławcu, ul. Bielska 5

2 190,00

5

Patrycja Kasperek

Miejski Zespół
Słowackiego 2

Szkół

nr

3w

B-cu,

ul.

6

Piotr Korczowski

Miejski Zespół
Słowackiego 2

Szkół

nr

3w

B-cu,

ul.

7

Ewa Niziałek

MPP nr 3 w Bolesławcu, ul. Ceramiczna 5

8

Małgorzata
Sypień

9

Edyta Kwiatkowska

SP nr 3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5

562,00

10

Jolanta Smolińska Yacoubi

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w B-cu, ul.
Bielska 5

739,00

11

Wioletta Chlastawa

Miejski Zespół Szkół nr 2 w B-cu, ul. Jana Pawła
II 38c

1 200,00

12

Elżbieta Szupieńko

Miejski Zespół Szkół nr 2 w B-cu, ul. Jana Pawła
II 38c

1 687,00

13

Sylwia Herbut

Szkoła Podstawowa nr 3 w B-cu, ul. Ceramiczna
5

1 500,00

14

Beata Kijowska - Mazgaj

Miejski Zespół Szkół nr 2 w B-cu, ul. Jana Pawła
II 38c

1 050,00

15

Jolanta Kucharska

Szkoła Podstawowa nr 4 w B-cu, ul. M.Brody 12

900,00

16

Urszula Ilczyna

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w B-cu

807,00

Syguła

Nazwa i adres przedszkola/szkoły

4

1 100,00

- Miejski Zespół Szkół nr 2 w B-cu, ul. Jana Pawła
II 38c

Giedrojć-

MZS nr 2 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 38 c

RAZEM
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słownie zł: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 00/100
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Umowa o zakresie i warunkach świadczeń oraz zobowiązań pracownika otrzymującego
dofinansowanie na dokształcanie
W dniu …....................................... 201 …. r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły ………………..
w ….……. .......................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą a ………………................................………….. zamieszkałym (ą)
w ................................................................................ zwanym dalej Pracownikiem, została zawarta
umowa następującej treści.
§1
1.
Pracodawca
wyraża
zgodę
na
podjęcie
przez
................................................................... (uczelnia, kierunek, rok studiów).

Pracownika

nauki

2. Pracodawca zobowiązuje się częściowo dofinansować opłaty związane z kosztami przejazdu
z Bolesławca do ……………… (i powrotem) w ramach środków przyznanych szkole przez organ
prowadzący.
3. Prezydent Miasta Bolesławiec ustala i przekazuje (na podstawie wniosku złożonego przez
Pracownika) środki finansowe na częściowe pokrycie opłat (czesnego) pobieranych przez
……………………………. (uczelnia, kierunek) zgodnie z uchwałą Nr V/33/07 Rady Miasta Bolesławiec
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane.
§2
1. Pracownik zobowiązuje się do przedstawiania zaświadczeń o terminowym ukończeniu kolejnego
semestru nauki.
2. Pracownik zobowiązuje się, że po ukończeniu studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 będzie
pracował na tym samym lub innym, wskazanym przez Pracodawcę stanowisku pracy przez okres
nie krótszy niż kolejne 3 lata roku szkolnego.
3.

Pracownik oświadcza, że zna przepisy uchwały Rady Miasta Bolesławiec
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§3
1. W przypadku niedotrzymania przez Pracownika z jego winy warunków umowy lub przerwania
nauki spoczywa na nim obowiązek zwrotu świadczeń związanych z dopłatą do czesnego wraz
z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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2. W przypadku nie zawinionego niedotrzymania przez pracownika warunków ukończenia nauki,
Pracodawca lub Prezydent Miasta może odstąpić od dochodzenia od Pracownika zwrotu świadczeń
o których mowa w § 1.
3. Nauczyciel nie ma obowiązku zwrotu kwot dofinansowania, o których mowa w § 1, mimo
niedotrzymania warunków określonych w § 2 ust. 2, jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi on
odpowiedzialności, nie może być zatrudniony w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską
Bolesławiec.
§4
W przypadku wycofania się Gminy Miejskiej Bolesławiec z dopłat do czesnego dla Pracownika,
zobowiązania Pracownika wobec Pracodawcy, o których mowa w § 2 umowy, uznaje się za nieważne.
§5
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. Umowa obowiązuje strony od dnia podpisania umowy do końca okresu, o którym mowa
w § 2 ust. 2 umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Pracownik informuje niezwłocznie Pracodawcę
i Prezydenta Miasta Bolesławiec o wygaśnięciu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz
dostarczy kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia.
§7
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 kwietnia 2014 r.

.........................................................

Wzór wniosku

( adres korespondencyjny
i numer telefonu wnioskodawcy )
WNIOSEK
o przyznanie dopłaty na częściowe pokrycie kosztów czesnego
1. Imię i nazwisko...............................................................................................................................
2. Nazwa i adres zakładu pracy ..........................................................................................................
3. Aktualny poziom wykształcenia (nazwa uczelni – wydział, specjalność;) ..................................
............................................................................................................................................................
3.1. Dodatkowe kwalifikacje (podać dotychczas ukończone formy kształcenia – studia podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne;) ......................................................................................
4. Nauczany przedmiot..................................................... 5. Wymiar zatrudnienia .........../……...
6. Stopień awansu zawodowego ........................................ 7. Staż pracy ogółem/pedagogiczny …./….
8. Informacja o podejmowanych lub kontynuowanych studiach:
a) nazwa i adres uczelni .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) kierunek studiów ........................................................................................................................
c) rodzaj studiów (magisterskie, licencjackie, uzupełniające magisterskie, podyplomowe, inne)
.....................................................................................................................................................
d) liczba semestrów ogółem ............................

e) aktualny semestr nauki ...............................

f) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów..........................................................................
....................................................................................................................................................
9. Wysokość czesnego za semestr ........ w roku 201… .............................. zł
słownie złotych: ………………………………………………………….........................................
10. Opinia dyrektora szkoły uzasadniająca potrzeby kadrowe w zakresie wybranego
przez nauczyciela kierunku lub formy kształcenia.....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................
( data i podpis dyrektora szkoły

............................................
( data i podpis nauczyciela )

oraz pieczątka szkoły)
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Uwaga: Do wniosku powinno być załączone zaświadczenie o etapie kształcenia w danej uczelni oraz
numer konta uczelni lub szkoły i nazwa banku. W przypadku wpłaty całości kwoty czesnego,
wnioskodawca winien dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz numer konta i nazwę banku.
Ponadto nauczyciel dołącza do wniosku zaparafowaną umowę z Pracodawcą, a dotyczącą
zobowiązania ukończenia dokształcania zawodowego w zamian za dofinansowanie do czesnego.
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Uzasadnienie
Niniejsze zarządzenie jest realizacją zapisu § 4 ust. 3 uchwały Nr V/33/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
14 lutego 2007 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Środki w wysokości co najmniej 50% z wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - pozostaną przy
WydzialeSpołecznym i muszą być rozdysponowane zgodnie z w/w uchwałą Rady Miasta Bolesławiec.
W związku z powyższym koniecznymstaje się rozdysponowanie środków finansowychna dokształcanie
zawodowe nauczycieliw 2014 r. - za I półrocze. SW/SW
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