
UCHWAŁA NR XXV.184.2013
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
zm. poz. 645) w związku z § 2 ust 1 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 kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Domaszowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zawrzeć porozumienie z Powiatem Kluczborskim dotyczące powierzenia przez Gminę Domaszowice 
organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których 
Gmina Domaszowice jest organem prowadzącym – w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XXV.184.2013 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 6 września 2013 r. 

Porozumienie Nr……… 

w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli 

zawarte w dniu 1 października 2013 pomiędzy 

Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają: 

1. Przewodniczący Zarządu, Starosta Kluczborski – Piotr Pośpiech 

2. Członek Zarządu, Wicestarosta Kluczborski - Mieczysław Czapliński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego – Wandy Słabosz 

a Gminą Domaszowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eweliny Moniuszko - Czuczwary 

o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat Kluczborski przyjmuje powierzone przez Gminę Domaszowice zadania dotyczące doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Domaszowice 
i jako organ prowadzący zleca ich realizację Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

2. Powiat Kluczborski deklaruje objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli przedmiotów, do których 
realizacji zostali powołani doradcy metodyczni. 

3. Powiat Kluczborski w ramach powierzonego przez Gminę Domaszowice zadania zobowiązuje się do: 

1) rozpoznawania potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego, 

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, w tym m.in. udzielania konsultacji indywidualnych, obserwacji 
lekcji z późniejszym omówieniem i instruktażem w procesie adaptacji zawodowej, udostępniania nauczycielom 
materiałów szkoleniowych, umożliwiania nauczycielom obserwacji zajęć prowadzonych przez doradcę, 

3) organizacji konferencji przedmiotowo – metodycznych, 

4) prowadzenia konsultacji zbiorowych, 

5) prowadzenia edukacyjnej działalności popularyzatorskiej 

6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopni awansu zawodowego. 

§ 2. 1. W związku z realizacją przez Powiat Kluczborski zadań, o których mowa w §1 ust. 3 Gmina 
Domaszowice przekaże na rzecz Powiatu Kluczborskiego, dotację celową w wysokości 0,2 % planowanych 
w budżecie Gminy rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice. 

2. W 2013 roku dotacja, o której mowa w ust. 1 wyniesie 510,52 zł (słownie pięćset dziesięć 52/100 zł). 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, przekazywana będzie przez Gminę Domaszowice w kwartalnych ratach, do 
dnia 10 ostatniego miesiąca kwartału, na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr: 88 8876 0009 0036 
4161 2000 0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. 

4. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego porozumienia, Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku przekaże Gminie Domaszowice do końca stycznia następnego 
roku. 

§ 3. Gmina Domaszowice powierza Powiatowi Kluczborskiemu zadania dotyczące organizacji doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. 

§ 4. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r. 
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2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku 
kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Powiat Kluczborski                            Gmina Domaszowice
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