
UCHWAŁA NR 192/XXXVIII/2009  

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ  

z dnia 25 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych ze środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b 

ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Środki finansowe, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, zwanych dalej 

jednostkami, wyodrębnia się w budżecie z dochodów Gminy Piława Górna w wysokości 0,3 % 

planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli. 

2. Środki finansowe wskazane w ust. 1 nalicza się każdego roku i umieszcza w planach 

finansowych jednostek.  

3. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponują dyrektorzy jednostek.  

4. Środki finansowe przeznaczone na dany rok kalendarzowy, a nie wykorzystane, nie 

przechodzą na rok następny.  

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa od kwoty 

100,00 zł. i nie może przekroczyć 500,00 zł.  

3. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może skorzystać raz w roku kalendarzowym.  

4. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor jednostki w zależności 

od wysokości posiadanych środków, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych 

wniosków.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są: 

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku jednostkach, pomoc zdrowotną może otrzymać 

w jednej, wskazanej przez siebie jednostce.  

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń: 

§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez osobę uprawnioną 

wniosku w terminie do dnia 15 maja lub do 15 października każdego roku. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony również przez: 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

§ 6. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor jednostki, dyrektorowi przyznaje burmistrz. 

2. Decyzja jest ostateczna.  

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej wnioskodawca powiadamiany

jest na piśmie.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 64/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

października 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Uzasadnienie 1 W obecnym brzmieniu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje 

organy prowadzące szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia 

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

przyznawania. Projekt uchwały określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, warunki i sposób ich przyznawania. Pomocą zdrowotną zostaną 

objęci nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Piława Górna jest

organem prowadzącym, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz 

nauczyciele będący emerytami i rencistami. Wielkość środków na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli wynosi 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i będzie 

określona na każdy rok w uchwale budżetowej. Planowana wysokość odpisu w 2010 roku 

wynosi: 1.W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej - 3.171,00 zł. 2.W 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej - 2.548,00 zł. 3.W Przedszkolu Publicznym 

w Piławie Górnej - 1.027,00 zł. Pomoc zdrowotną w formie świadczenia pieniężnego będzie 

udzielał dyrektor jednostki oświatowej.  

1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,

w jednostkach; 

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z jednostek.

1) dofinansowanie kosztów zakupu leków, medycznego sprzętu rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego w związku z przewlekłą lub długotrwałą chorobą, 

2) dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia szpitalnego, sanatoryjnego i rehabilitacji,

3) dofinansowanie kosztów leczenia w innej miejscowości z powodu braku możliwości 

specjalistycznego leczenia w miejscu zamieszkania. 

1) członka rodziny lub opiekuna, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania 

czynności w tym zakresie, 

2) przedstawiciela rady pedagogicznej,

3) przedstawiciela związków zawodowych.

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem rodzaju leczenia lub inną 

dokumentację świadczącą o stanie zdrowia, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury, rachunki),

3) oświadczenie o wysokości dochodu brutto (ze wszystkich źródeł dochodu) w przeliczeniu 

na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się 

o pomoc zdrowotną. 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

Patrycja Pelczar 
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RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ  
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w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych ze środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b 

ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Środki finansowe, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, zwanych dalej 

jednostkami, wyodrębnia się w budżecie z dochodów Gminy Piława Górna w wysokości 0,3 % 

planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli. 

2. Środki finansowe wskazane w ust. 1 nalicza się każdego roku i umieszcza w planach 

finansowych jednostek.  

3. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponują dyrektorzy jednostek.  

4. Środki finansowe przeznaczone na dany rok kalendarzowy, a nie wykorzystane, nie 

przechodzą na rok następny.  

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa od kwoty 

100,00 zł. i nie może przekroczyć 500,00 zł.  

3. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może skorzystać raz w roku kalendarzowym.  

4. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor jednostki w zależności 

od wysokości posiadanych środków, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych 

wniosków.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są: 

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku jednostkach, pomoc zdrowotną może otrzymać 

w jednej, wskazanej przez siebie jednostce.  

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń: 

§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez osobę uprawnioną 

wniosku w terminie do dnia 15 maja lub do 15 października każdego roku. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony również przez: 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

§ 6. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor jednostki, dyrektorowi przyznaje burmistrz. 

2. Decyzja jest ostateczna.  

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej wnioskodawca powiadamiany

jest na piśmie.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 64/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

października 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  
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nauczycieli wynosi 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i będzie 

określona na każdy rok w uchwale budżetowej. Planowana wysokość odpisu w 2010 roku 

wynosi: 1.W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej - 3.171,00 zł. 2.W 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej - 2.548,00 zł. 3.W Przedszkolu Publicznym 

w Piławie Górnej - 1.027,00 zł. Pomoc zdrowotną w formie świadczenia pieniężnego będzie 

udzielał dyrektor jednostki oświatowej.  

1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,

w jednostkach; 

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z jednostek.

1) dofinansowanie kosztów zakupu leków, medycznego sprzętu rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego w związku z przewlekłą lub długotrwałą chorobą, 
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3) dofinansowanie kosztów leczenia w innej miejscowości z powodu braku możliwości 

specjalistycznego leczenia w miejscu zamieszkania. 

1) członka rodziny lub opiekuna, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania 

czynności w tym zakresie, 

2) przedstawiciela rady pedagogicznej,

3) przedstawiciela związków zawodowych.

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem rodzaju leczenia lub inną 
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w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych ze środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 
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2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa od kwoty 

100,00 zł. i nie może przekroczyć 500,00 zł.  
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4. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor jednostki w zależności 

od wysokości posiadanych środków, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych 

wniosków.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są: 

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku jednostkach, pomoc zdrowotną może otrzymać 

w jednej, wskazanej przez siebie jednostce.  

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń: 

§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez osobę uprawnioną 

wniosku w terminie do dnia 15 maja lub do 15 października każdego roku. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony również przez: 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

§ 6. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor jednostki, dyrektorowi przyznaje burmistrz. 

2. Decyzja jest ostateczna.  

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej wnioskodawca powiadamiany

jest na piśmie.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 64/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

października 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Uzasadnienie 1 W obecnym brzmieniu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje 

organy prowadzące szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia 

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

przyznawania. Projekt uchwały określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, warunki i sposób ich przyznawania. Pomocą zdrowotną zostaną 

objęci nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Piława Górna jest

organem prowadzącym, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz 

nauczyciele będący emerytami i rencistami. Wielkość środków na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli wynosi 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i będzie 

określona na każdy rok w uchwale budżetowej. Planowana wysokość odpisu w 2010 roku 

wynosi: 1.W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej - 3.171,00 zł. 2.W 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej - 2.548,00 zł. 3.W Przedszkolu Publicznym 

w Piławie Górnej - 1.027,00 zł. Pomoc zdrowotną w formie świadczenia pieniężnego będzie 

udzielał dyrektor jednostki oświatowej.  

1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,

w jednostkach; 

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z jednostek.

1) dofinansowanie kosztów zakupu leków, medycznego sprzętu rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego w związku z przewlekłą lub długotrwałą chorobą, 

2) dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia szpitalnego, sanatoryjnego i rehabilitacji,

3) dofinansowanie kosztów leczenia w innej miejscowości z powodu braku możliwości 

specjalistycznego leczenia w miejscu zamieszkania. 

1) członka rodziny lub opiekuna, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania 

czynności w tym zakresie, 

2) przedstawiciela rady pedagogicznej,

3) przedstawiciela związków zawodowych.

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem rodzaju leczenia lub inną 

dokumentację świadczącą o stanie zdrowia, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury, rachunki),

3) oświadczenie o wysokości dochodu brutto (ze wszystkich źródeł dochodu) w przeliczeniu 

na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się 

o pomoc zdrowotną. 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

Patrycja Pelczar 
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UCHWAŁA NR 192/XXXVIII/2009  

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ  

z dnia 25 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych ze środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b 

ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Środki finansowe, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół 

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna, zwanych dalej 

jednostkami, wyodrębnia się w budżecie z dochodów Gminy Piława Górna w wysokości 0,3 % 

planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli. 

2. Środki finansowe wskazane w ust. 1 nalicza się każdego roku i umieszcza w planach 

finansowych jednostek.  

3. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponują dyrektorzy jednostek.  

4. Środki finansowe przeznaczone na dany rok kalendarzowy, a nie wykorzystane, nie 

przechodzą na rok następny.  

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa od kwoty 

100,00 zł. i nie może przekroczyć 500,00 zł.  

3. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może skorzystać raz w roku kalendarzowym.  

4. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor jednostki w zależności 

od wysokości posiadanych środków, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych 

wniosków.  

§ 3. 1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są: 

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku jednostkach, pomoc zdrowotną może otrzymać 

w jednej, wskazanej przez siebie jednostce.  

§ 4. Osoby, o których mowa w § 3 mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń: 

§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez osobę uprawnioną 

wniosku w terminie do dnia 15 maja lub do 15 października każdego roku. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony również przez: 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

§ 6. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor jednostki, dyrektorowi przyznaje burmistrz. 

2. Decyzja jest ostateczna.  

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej wnioskodawca powiadamiany

jest na piśmie.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 64/XII/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 

października 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Uzasadnienie 1 W obecnym brzmieniu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje 

organy prowadzące szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia 

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

przyznawania. Projekt uchwały określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli, warunki i sposób ich przyznawania. Pomocą zdrowotną zostaną 

objęci nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Piława Górna jest

organem prowadzącym, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz 

nauczyciele będący emerytami i rencistami. Wielkość środków na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli wynosi 0,3 % rocznych planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i będzie 

określona na każdy rok w uchwale budżetowej. Planowana wysokość odpisu w 2010 roku 

wynosi: 1.W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej - 3.171,00 zł. 2.W 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej - 2.548,00 zł. 3.W Przedszkolu Publicznym 

w Piławie Górnej - 1.027,00 zł. Pomoc zdrowotną w formie świadczenia pieniężnego będzie 

udzielał dyrektor jednostki oświatowej.  

1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,

w jednostkach; 

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z jednostek.

1) dofinansowanie kosztów zakupu leków, medycznego sprzętu rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego w związku z przewlekłą lub długotrwałą chorobą, 

2) dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia szpitalnego, sanatoryjnego i rehabilitacji,

3) dofinansowanie kosztów leczenia w innej miejscowości z powodu braku możliwości 

specjalistycznego leczenia w miejscu zamieszkania. 

1) członka rodziny lub opiekuna, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania 

czynności w tym zakresie, 

2) przedstawiciela rady pedagogicznej,

3) przedstawiciela związków zawodowych.

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem rodzaju leczenia lub inną 

dokumentację świadczącą o stanie zdrowia, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury, rachunki),

3) oświadczenie o wysokości dochodu brutto (ze wszystkich źródeł dochodu) w przeliczeniu 

na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się 

o pomoc zdrowotną. 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

Patrycja Pelczar 
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