
 

 

UCHWAŁA NR XVII/259/2012 

RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów ich przyznawania w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

Rada Powiatu Będzińskiego  

uchwala:  

§ 1. Zasady przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Będziński.  

§ 2. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest 

corocznie w budżecie Powiatu Będzińskiego.  

§ 3. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania świadczeń reguluje załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr V/66/2007 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: 

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 

oraz przyjęcia zasad corocznego przeznaczania w budżecie Powiatu Będzińskiego odpowiednich środków 

finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunki i sposób ich przyznawania  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Będzińskiego  

 

 

Emil Bystrowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2012 r.
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