
UCHWAŁA NR 629/200/2023 
ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 3a ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 
1982 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 
2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Ewa Besztak - Starosta Węgrowski 

Marek Renik - Wicestarosta 

Tadeusz Kot - Członek Zarządu 

Artur Lis - Członek Zarządu 

Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu
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Załącznik  
do uchwały Nr 629/200/2023  

Zarządu Powiatu Węgrowskiego 
z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku  

 
 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2023 
 

Jednostka sprawozdawcza Kwota w planie finansowym w zł 

Rozdział 80146 Rozdział 85446 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
im. Jana Kochanowskiego  
w Węgrowie 

52.955 0 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza  
w Węgrowie 

26.759 0 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Łochowie 

31.593 0 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Sadownem 

11.787 0 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Ostrówku 

4.305 0 

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy w Węgrowie 

72.057 0 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Czesława 
Czapówa w Jaworku 

21.368 0 

Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Węgrowie 

0 7.574 

Kwota razem 220.824 7.574 

Suma końcowa 228.398 

 
Suma końcowa w paragrafach: 
 
1) §3250 – dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz opłaty za kursy 
kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły  (placówki) – kwota 52.727 zł (wynika z uchwały  
nr 585/187/2022 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2022 r.) 
 
2) § 4700 - koszty związane z udziałem nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, w tym zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego - kwota 175.671 zł 
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