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ZARZĄDZFN1E NR .53./202? 

Wójta Gminy Gzy

r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli oraz określenia jej zakresu działania

Na podstawie art. BO ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/187/2021 Rady Gminy Gzy z 
dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy, zarządzam, co następuje:

§1. Powołać Komisję Zdrowotną, zwaną dalej Komisją w celu rozpatrywania wniosków o pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli w składzie:

1. Marianna Permanicka - przedstawiciel organu prowadzącego -  przewodniczący,
2. Paulina Gutowska - przedstawiciel organu prowadzącego -  członek komisji,
3. Anna Lachowska - przedstawiciel organu prowadzącego -  członek komisji,
4. Stefan Sadowski - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie 

Poduchownym,
5. Marzena Kordowska - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie 

Włościańskim.

§2. 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący ustala protokolanta.
3. Ustalenia Komisji są wiążące, w obecności co najmniej 3 członków jej składu.
4. Członek Komisji, który ubiega się o udzielenie pomocy zdrowotnej, na czas rozpatrywania 

jego wniosku nie uczestniczy w jej pracach.

§3. 1. Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna wniosku,
2) analiza sytuacji materialnej i rodzinnej nauczycieli, których wnioski spełniają wymagania 

formalne,
3) ustalenie propozycji wysokości zapomogi zdrowotnej, wynikającej z rodzaju i przebiegu

choroby oraz ponoszonych kosztów leczenia i sytuacji materialnej nauczyciela.

2. Opinię w sprawie wysokości, formy i zasad otrzymywania pomocy materialnej Komisja ustala 
drogą konsensusu.



§4. 1. Obrady Komisji są poufne.
2.  ̂przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy o propozycjach Komisji oraz 

przekazuje protokół.

§5. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia samodzielne stanowisko pracy ds. oświatowych, 
obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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