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RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
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w sprawie: zmiany uchwaly w sprawie pomocy zdrowotnej dla naucrycieli korrystaj4cych
z opieki zdrowotnej, rodzaj6w Swiadczer[przyznawanych w ramach tej pomoc{
d
oraz warunk6w i sposobriw jej przyznawania.
Na podstawie Ar1. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dma 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym Q. t. Dz. lJ. z 2001 roku Nr 142, poz. l59l z p62mejszymrzmranami)w zwrqzkuz art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982roku Karta Nauczyciela (.t. Dz. U . 2 2006 roku nr 97 poz.
674 zpolnieiszymi zmianami)RadaMiejska uchwala,co nastqpuje:

W uchwale Nr XVIII/I 23107Rady Miejrki"l *$ lrtu*i" z dnia28 grudnia 200'l rokuw sprawie
pomocy zdrowotnej dIa nauczycieli korzystaj4cych z opieki zdrowotnej, rodzaj6w Swiadczef,
pruyznawanychw ramachtej pomocy oraz warunkow i sposob6wjej przyznawaniawprowadza siq
nastqpujqcenniany:
$ 4 otrzymuje brzmienie:,,RegulaminobowiEzujeod dnia 1 stycznia 2009 roku w nastEpujqcych
plac6wkach:
1. GimnazjumNr i im. JanaPawla II w Szturnie,
2. ZespolSzkol w Czeminie,
3. SzkoiaPodstawowaNr 2 im. MaksymilianaGoliszaw Sztumie,
4. ZespolSzkol w GoSciszewie,
5. SzkolaPodstawowaw Nowej Wsi
6. SzkoiaPodstawowaim. JanaHinca w Piekle
7. PublicznePrzedszkole z OddzialamiIntegracyjnymiNr 1 im. Kubusia Puchatkaw Sztumie.
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Uchwalawchodzi w iryciepo uplywie 14 dni od dnia ogloszeniaw Dzienniku UrzEdowym
Wojew6dztwaPomorskiegozmocqobowi4zuj4c4od1 stycznia2009 roku.
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Uzasadnienie:
Utworzony w 1999 roku na podstawie ustawy z dma 7 wrzeinia 1991 roku
o systemie oSwiaty Zespol Szk6i w Czerninie oraz Zespol Szk6l w GoSciszewie
funkcjonowalywyl4czniejako struktury organizacyjne,
kt6rych celem powolaniabylo m.in.
ograniczenie koszt6w zwi4zanych z

funkcjonowaniem poszczeg6lnych plac6wek

wchodz4cychw sklad zespolu oraz usprawnienieorganizacjipracy r zarzqdzania.Od dnia I
stycznia 2009 roku Zespol Szk6l w Czerninie skladaj4cy sig z Gimnazjum z Oddzialami
IntegracyjnymiNr 2 w Czerninie,Szkoly Podstawowejz Oddzialami Integracyjnymiim.
RodzinyDonimirskichw Czerninie,PublicznegoPrzedszkolaw Czerninie,oraz ZespoiSzk6t
w GoSciszewiew sklad kt6rego wchodz4: Szkola Podstawowaw GoSciszewiei Publiczne
Przedszkolew GoSciszewies4 samodzielnymijednostkami budzetowymi.

Wszyscy

pracownicyzatrudnienidotychczasw poszczegolnych
szkolachzostali z dniem I stycznia
2009 roku przeniesienido zespol6w szk61.Takie rozwi4zanieznacznieusprawniaorganizacjE
fi nansowo - ksiggowych.
oraz ulatwia prow adzenie spraw kadrowychT
W zwiqzku z povvyZszymzachodzi koniecznoSizmiany $ 4 uchwaly w sprawie
pornocyzdrowotnejdlanauczycielikorzystaj4cych
z opieki zdrowotnej,rodzaj6wSwiadczen
przyznawanychw ramachtej pomocy oraz warunk6w i sposob6wjej przyznawania,poniewaz
przepisy regulaminu bgd4cego zal4cznikiemdo w/w uchwaly bEd4 mialy zastosowaniedo
plac6wek
nauczycielizatrudnionychw zespolachszk6l, a nie jak dotychczasposzczegolnych
wchodz4cycl-r
w sklad zespolow. Zmienionazostalarowniez nazwaGimnazjumw Szturniew
zwr4zkuz nadaniemirnienia JanaPawla II.
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