
ZARZĄDZENIE NR B.0050.224.2022 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr B.0050.26.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 stycznia 2022 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 

2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1762) oraz § 5, § 6  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), w porozumieniu 
z dyrektorami szkół 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia: 

§ 1. Zmienić treść Załącznika nr 1 do zarządzenia nr B.0050.26.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 
31 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli na rok 2022, i nadać mu nowe brzmienie o treści określonej w załącznku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 

§ 3. Nadzór na realizacją zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta. 

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.224.2022 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

Plan dofinansowania 

Lp.  Przeznaczenie  Kwota zł  

1.  
Organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów oraz konferencji szkoleniowych dla 
nauczycieli w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz rad 
pedagogicznych.  

85 076,-  

2.  

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 
przedszkola.  

48 260,-  
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