UCHWAŁA NR XLV/348/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr 53/07 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się w paragraf 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: "Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc
zdrowotną rozpatrywane są dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach: kwiecień i październik".
2. Pozostałe zapisy paragrafu 4 pozostają bez zmian.
3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie
częściej niż raz w roku kalendarzowym”.
§ 2. Pozostałe zapisy w/w uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Wnoszone poprawki do obowiązującej „uchwały Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków
i sposobu ich przyznawania”, spowodowane zostały: 1. Zmiana terminów składania wniosków – wydłużenie
terminów na postępowanie administracyjne. Bardzo często wnioski wymagają uzupełnienia o brakujące
dokumenty. Zaistniała też konieczność proszenia wnioskodawców o zgodę na przetwarzanie danych (ochrona
danych osobowych, tych szczególnie chronionych). 2. W czasie obowiązywania uchwały okazało się że zapis „§
5 Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku” jest mało
precyzyjny. Niniejszy projekt uchwały szczegółowo precyzuje możliwość ubiegania się o bezzwrotny zasiłek
z funduszu. Wnoszę Wysoką Radę o przyjęcie niniejszego projektu uchwały.
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