
ZARZĄDZENIE NR 220/VIII/19 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 21 października 2019 r.  

 

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  

prowadzonych przez Gminę Namysłów 

 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.) oraz z uchwałą  

Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rodzajów 

oraz warunków i sposobu przyznawana świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów, zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Namysłów, w następującym składzie: 

 

1) Renata Król         - przedstawiciel organu prowadzącego            - przewodnicząca, 

2) Urszula Cieśluk        - przedstawiciel ZNP w Namysłowie             - członek, 

3) Ewa Szymczak        - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Namysłowie   - członek, 

4) Lucyna Mucha         - przedstawiciel przedszkoli             - członek, 

5) Dorota Suchecka         - przedstawiciel szkół podstawowych             - członek, 

6) Elżbieta Orlińska – Mościcka - przedstawiciel Zespołów Szkolno – Przedszkolnych - członek. 

 

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) analiza wniosków, 

2) wyrażanie opinii w zakresie celowości udzielenia świadczeń pomocy zdrowotnej, 

3) sporządzanie stosownych protokołów z posiedzenia Komisji. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu  

i Zdrowia. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 704/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Namysłów.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Burmistrz 

 

      /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

  


