
Zarządzenie Nr 37/E/2021
Prezydenta  Miasta  Słupska
z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania komisji do weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń
pieniężnych  ze  środków  finansowych  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
oraz  w sprawie  ustalenia  wzoru  wniosku o  udzielenie  pomocy zdrowotnej  i  procedury jego
złożenia.

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r.  poz.  713, poz.1378) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/429/20 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach
pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz  warunków
i sposobów ich przyznawania 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję  Komisję  do  weryfikowania  i  opiniowania  wniosków  o  przyznanie  świadczeń
pieniężnych  ze  środków  finansowych  przeznaczonych  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
w następującym składzie :

1) Bogna Winiarczyk - przewodniczący Komisji - przedstawiciel Prezydenta Miasta 
Słupska,

2) Karolina Borkowska - wiceprzewodniczący Komisji - przedstawiciel Prezydenta Miasta 
Słupska,

3) Agnieszka Ciachla - przedstawiciel Prezydenta Miasta Słupska,
4) Gabriela Bereżecka - przedstawiciel Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział

w Słupsku,
5) Dominika Korzeniowska-Gudyn - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność.

§ 2.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w danym roku kalendarzowym:
1) nie później niż do 15 maja ,
2) nie później niż do 15 października.

2. Komisja  obraduje  na  posiedzeniach,  które  prowadzi  przewodniczący,  w  razie
nieobecności przewodniczącego – wiceprzewodniczący Komisji.

3. O  przyznanie  świadczenia  pieniężnego  decyduje  Komisja  większością  głosów  w
obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.

4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z zaopiniowanymi

wnioskami przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

1. Ustalam wzór wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych dla nauczycieli przedszkoli,
szkół  i placówek oświatowych Miasta Słupska w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.



2. Wniosek  o  przyznanie  świadczenia  składa  się  do  Prezydenta  Miasta  Słupska  za
pośrednictwem Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

§ 4.

Upoważniam członków  Komisji  wskazanych  w  § 1  niniejszego  zarządzenia  do  dostępu  do
danych osobowych zawartych we wnioskach o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną, składanych przez nauczycieli przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych Miasta Słupska do Prezydenta Miasta Słupska.

§ 5.

Członkowie Komisji  zobowiązani  są do zachowania w tajemnicy informacji,  które pozyskali
w związku z uczestnictwem w pracach Komisji. Oświadczenie o przetwarzaniu danych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokumenty  związane  z  pracą  Komisji  przechowywane  będą  w  Wydziale  Edukacji  Urzędu
Miejskiego w Słupsku.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Z up. PREZYDENTA
     Miasta Słupska

       Marta Makuch
            ZASTĘPCA PREZYDENTA


