
UCHWAŁA NR IV/34/2019 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  i placówek oświatowych  

prowadzonych przez Powiat Krapkowicki  
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. W uchwale Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie 
określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w §6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały – dokument obowiązkowy.”  

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 maja 2016 r. 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

  
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

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

Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr IV/34/2019 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się 

o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

................................................................ 
(data i czytelny podpis) 

 

 
 


