
 

 

Uchwała Nr XLIV/298/2021 

Rady Gminy Łabowa 

z dnia 5 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/220/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

 

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

U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela  (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 2215 późn. zm..) Rada Gminy Łabowa uchwala co 

następuje:  

 

§ 1 

 

1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Łabowa nr XXXIV/220/2020 z dnia 21 grudnia 2020 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznania 

stanowiącym  Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Łabowa, korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„1.Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie najpóźniej do 31 grudnia, 1 kwietnia, 

1 lipca, 1 października wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu  oraz spełnienie co najmniej jednego kryterium, o którym mowa w §3”. 

2) § 5 ust. 3 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„Wnioski dotyczące nauczycieli wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2 należy składać 

w Urzędzie Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38, osobiście lub droga pocztową na ww. adres 

w kopercie z dopiskiem „wniosek o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego nauczycieli”. 

3) § 5 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„4. Złożone wnioski będą rozpatrywane do końca każdego kwartału”. 

4) § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„1) Pracownik Urzędu Gminy jako przewodniczący komisji.” 

2. W załączniku nr 1 do Regulaminu wprowadza się nową klauzulę informacyjną RODO o poniższej 

treści: 

„KLAUZULA INFORMACYJNA pomoc zdrowotna dla nauczycieli  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu 

egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego jest Wójt Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-36 

Łabowa 

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Piotr Śpiewak, z którym 

można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@labowa.pl 

3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia podania o przyznanie pomocy 

zdrowotnej na podstawie Uchwały Nr XXXIV/220/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania; oraz 

art. 72 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;  



 

4)Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane komisji do rozpatrywania wniosków nauczycieli 

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;  

5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania;  

7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

8)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie 

wniosku  o przyznanie pomocy zdrowotnej;  

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

……………………………………… 

data i podpis”. 

3. W załączniku nr 4 do regulaminu wprowadza się nową klauzulę informacyjną RODO 

o poniższej treści: 

„Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu 

egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego jest Wójt Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-

36 Łabowa 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Piotr Śpiewak, z którym 

można się skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@labowa.pl.  

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art. 6, art.7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 

marca 1990 r.  

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8.Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art. 6, art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.) jest obligatoryjne.” 

 

§ 2 

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

Województwa Małopolskiego.  

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                  (-) Maria Stopka  

 

 

 



 

 


