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UCHWAŁA NR 44/230/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały dotyczącej określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/451/2010 
Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  31  sierpnia  2010  r.  w sprawie  określenia  zasad  i trybu 
przeprowadzenia  konsultacji  z Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego  w Raciborzu  lub 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego 
w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  organizacji  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  Nr  251,  poz.  3572 
z 2010 r.) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala co następuje : 

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 
Uchwały dotyczącej określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z opieki  zdrowotnej,  będących  pracownikami,  emerytami, 
rencistami  szkół  i placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje  przeprowadza  się  w formie  pisemnego  wyrażenia  opinii  z wykorzystaniem 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji . 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Andrzejowi Chroboczkowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Radca Prawny 

Barbara Kowalska

Starosta 

Adam Hajduk
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności 

statutowej  organizacji  (Dz.  Urz. Woj.  Śl.  Nr  251,  poz.  3572  z 2010  r.)  Zarząd  Powiatu  podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W  związku  z powyższym  przekazuje  się  do  konsultacji  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w sprawie  zmiany  Uchwały  dotyczącej  określenia  rodzaju,  warunków  i sposobu 

przyznawania  świadczeń  w ramach  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z opieki 

zdrowotnej,  będących  pracownikami,  emerytami,  rencistami  szkół  i placówek  oświatowych,  dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu 

Danuta Miensopust

Wicestarosta 

Andrzej Chroboczek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/230/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik nr 1

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/230/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik nr 2

Zalacznik2.doc
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Załącznik nr 1                                                    
do Uchwały Nr 44/230/2011                       
Zarządu Powiatu Raciborskiego                         
z dnia  25 października 2011 r.


UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO


z dnia ............................. 2011 r.


w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 


w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 


pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 


prowadzącym jest Powiat Raciborski 


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. 


U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 


1982  r.  Karta  Nauczyciela  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  97,  poz.  674  z późn.  zm.),  Uchwały  Nr 


XLVII/451/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  31  sierpnia  2010r.  w sprawie  określenia  zasad 


i trybu  przeprowadzania  konsultacji  z Powiatową Radą Działalności  Pożytku  Publicznego w Raciborzu 


lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 


kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa 


miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz.U.Woj. Śl. Nr 251, poz. 


3872 z 2010r.) oraz art. 19 ust. 1, 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych  (tekst 


jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Zmienia  się  Uchwałę  Nr  XLII/409/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  30  marca  2010r. 
w sprawie  określenia  rodzaju,  warunków  i sposobu  przyznawania  świadczeń  w ramach  pomocy 
zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z opieki  zdrowotnej,  będących  pracownikami,  emerytami, 
rencistami  szkół  i placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski 
w ten sposób, że w § 2 załącznika do Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 


1) po ust. 3 dodaje się kolejno ust. 3a, 3b w brzmieniu: 


"3a.Wnioski winny być składane w zamkniętych kopertach: 


1)w szkołach/placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, 


2)w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 


3b.W  przypadku  złożenia  wniosku  w szkole/placówce  oświatowej  przez  nauczyciela, 


wniosek ten winien zostać niezwłocznie przekazany do siedziby Starostwa."; 
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2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 


„Do wniosku należy dołączyć: 


1)zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające  fakt  istnienia  choroby  i okres  jej  trwania,  wystawione  nie 
wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku; 


2)oświadczenie o poniesionych kosztach leczenia lub rachunki za poniesione koszty leczenia; 


3)oświadczenie o dochodzie (brutto) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za ostatnie 
trzy miesiące; 


4)inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej”; 


3) ust. 7 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 


„oświadczenie o kosztach leczenia."; 


4) ust. 7 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 


„sytuację materialną rodziny nauczyciela."; 


5) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 


„Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. Ponowne ubieganie się o pomoc 


zdrowotną w terminie  do 12 miesięcy  od  jej  otrzymania  (na  podstawie  oświadczenia),  powinno być 


potwierdzone rachunkami za poniesione koszty leczenia.” 


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


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


 


Radca Prawny 


Barbara Kowalska
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Uzasadnienie


Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 
674  z późn.  zm.)  organy  prowadzące  szkoły  określają  rodzaje  świadczeń  przyznawanych  w ramach 
pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z opieki  zdrowotnej  oraz  warunki  i sposób  ich 
przyznawania. 


W  2010r.  stosowną  Uchwałą  Rada  Powiatu  Raciborskiego  przyjęła  Regulamin  określający 


rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób 


ich przyznawania. 


Z  uwagi  na  sugestie  ze  strony  środowiska  nauczycielskiego,  zachodzi  konieczność 


wprowadzenia zmian w zapisach regulaminu. 


Zatem  w tym  stanie  prawnym  i faktycznym  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  celowe 


i uzasadnione. 


 


Kierownik Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu 


Danuta Miensopust


Wicestarosta 


Andrzej Chroboczek









Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 44/230/2011

Zarządu Powiatu Raciborskiego 


z dnia 25 października 2011 r.

Formularz 

do wyrażania opinii w konsultacjach dotyczących projektu 


Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

1. PODMIOT OPINIUJĄCY: 

(organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu) 


Nazwa podmiotu , adres siedziby, zasięg działania 

		





2. Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym dla podmiotu opiniującego, data wpisu do w/w ewidencji oraz data uchwalenia statutu i sposób reprezentacji władz.

		





3. OSOBY STATUTOWO UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU OPINIUJĄCEGO

(imię i nazwisko, nr PESEL i pełniona funkcja we władzach podmiotu opiniującego)


		





4. OPINIA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO.


		





Racibórz, dnia 27.10.2011 r. 





   Starosta 










Adam Hajduk


.....................................................


.................................................................................


miejscowość, data 




      podpisy osób upoważnionych  do złożenia opinii





