Uchwała Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póżn.zm. ) Rada Miejska
w Przemkowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminą Przemków określa
corocznie uchwała budżetowa.
§ 2.
Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków określonych w § 1 są:
1. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i zespole
szkół Gminy Przemków,
2. nauczyciele emerytowani,
3. nauczyciele – renciści.
§ 3.
Ze środków określonych w § 1 mogą korzystać nauczyciele, którzy:
1. leczą się w miejscu zamieszkania lub poza nim z powodu przewlekłej lub ciężkiej
choroby,
2. ponoszą koszty leczenia specjalistycznego.
§ 4.
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na pisemny wniosek
osoby uprawnionej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego musi być poparty:
1) zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym przewlekłą chorobę,
2) rachunkami za leczenie specjalistyczne,
3) oświadczeniem o wysokości dochodów brutto ( ze wszystkich źródeł dochodu ) osoby
uprawnionej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc
zdrowotną; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. O przyznanie zasiłku pieniężnego mogą również wystąpić:
1) przełożeni nauczyciela,
2) przedstawiciele rady pedagogicznej,
3) przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej,
4) członkowie rodziny lub opiekun, jeżeli osoba uprawniona nie jest zdolna osobiście do
podejmowania czynności w tym zakresie.
§ 5.
1. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli zajmuje się komisja powołana przez dyrektora placówki
oświatowej.

2. Decyzję o przyznaniu zasiłku pieniężnego podejmuje dyrektor placówki oświatowej.
3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja rozpatruje raz na kwartał.
W wyjątkowych sytuacjach komisja może postanowić inaczej.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja bierze pod uwagę wysokość kosztów leczenia
poniesionych przez nauczyciela oraz wszelkie okoliczności wpływające na jego sytuację
materialną.
5. Pomoc zdrowotna może być udzielona raz w roku. W wyjątkowych sytuacjach komisja
może postanowić inaczej.
§ 6.
Wysokość przyznanego zasiłku zależy od możliwości finansowych funduszu.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przemkowie

Jacek Janikowski

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.
Przemków, .............................200.....r.
..................................................................
( imię i nazwisko )
..................................................................
( adres )
..................................................................
( status wnioskodawcy )*

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO
NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
Proszę o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną z powodu:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................

...............................................
( podpis wnioskodawcy )

Decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

.............................................................
( pieczęć i podpis dyrektora )
•

nauczyciel, emeryt, rencista

załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/107/07
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Przemków ............................200.........r.

........................................................
( imię i nazwisko )
........................................................
( adres )
........................................................
( status wnioskodawcy )*

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Niniejszym oświadczam, że w roku ............. średni dochód na członka mojej rodziny z ostatnich
trzech miesięcy wyniósł ............................ złotych,
( słownie: ........................................................................................................................ zł ).
Oświadczenie składam w celu przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, świadoma/y odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie
nieprawdziwych danych.

..................................................
( podpis wnioskodawcy )
•

nauczyciel, emeryt, rencista

Obowiązek przyjęcia uchwały nakłada na Gminę art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela. Zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych projekt uchwały przesłano do
zaopiniowania trzem reprezentatywnym związkom zawodowym – OPZZ, „Solidarność”, FZZ.
Wszystkie związki zaopiniowały projekt pozytywnie.

