
 

 

UCHWAŁA NR XXX/258/2017 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 72 ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich 

przyznawania w formie „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XII/70 /2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń 

2) uchwała Nr XXXVII/317/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2017 r.
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