
UCHWAŁA NR XXIV/267/16
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie: zmiany  Uchwały Rady  Gminy Oświęcim  Nr  XXXVII/286/09   z  dnia  07 października  
2009 r.  w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta   Nauczyciela   (t. j.  Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1379 z późn . zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446) Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XXXVII/286/09 z dnia 07 października 2009 r.  
zmianie ulega :

1. treść §1 ust.1  i otrzymuje brzmienie:

„Szkole-rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, Samorządowe  Centrum 
Usług Wspólnych Gminy Oświęcim dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim”.

2. treść § 1. ust. 3 i otrzymuje brzmienie:

„Dyrektorze CUW- rozumie się dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Oświęcim”.

3. treść  § 4 ust. 2  i otrzymuje brzmienie:

„Wysokość przyznanej  pomocy  zdrowotnej , będzie  uzależniona od wysokości  środków  
zaplanowanych  w budżecie” Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim”.

4. treść  § 7 ust. 3  i otrzymuje brzmienie:

„Wnioski opiniowane są przez komisję powołaną przez dyrektora” Samorządowego Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Oświęcim”, z pośród dyrektorów lub nauczycieli placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim w składzie:”.

a) jeden dyrektor lub nauczyciel z szkoły podstawowej

b) jeden dyrektor lub nauczyciel z gimnazjum

c) jeden dyrektor lub nauczyciel z przedszkola

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Małopolskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski
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