Uchwała Nr LVIII/780/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada
2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i poz. 1000) i art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową albo zespół szkół, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,"
2) §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"Członkowie Komisji składają oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych, w tym szczególnych kategorii
danych osobowych, osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE.L Nr 119, str.1)."
3) §6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk w wymiarze co najmniej 1/2
obowiązkowego wymiaru zajęć,".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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