
UCHWAŁA NR XIII/82/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zbójno Nr XXVI.148.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. 
poz. 4633) w §7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej ze szkół 
wyznaczonym przez radę pedagogiczną danej szkoły oraz pracownik Urzędu Gminy Zbójno, wyznaczony 
przez Wójta Gminy Zbójno, jako jej przewodniczący”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Obsługę administracyjno-organizacyjną komisji zapewnia pracownik Urzędu 
Gminy Zbójno wyznaczony przez Wójta Gminy Zbójno".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania

1.Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Przyjęcie uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów z §7 do aktualnej struktury organizacyjnej
Urzędu Gminy Zbójno, zmienionej nowym regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Zbójno, nadanym
przez Wójta Gminy Zbójno zarządzeniem nr 72/2019 z dnia 29.10.19 r. W nowej strukturze organizacyjej
nie ma już Wydziału Edukacji. Zadania wykonywane przez wydział zostały powierzone do realizacji dwóm
samodzielnym stanowiskom pracy i stanowisku pracy znajdującym się w strukturze Wydziału Finansowego.

Przewodniczenie komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej oraz
obsługa administracyjno-organizacyjna komisji zostanie powierzona pracownikowi Urzędu Gminy Zbójno
wyznaczonemu przez Wójta Gminy Zbójno.

2.Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Nie dotyczy.

3.Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.
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