
 
 

UCHWAŁA NR 373/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2022 r., 
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. 2021, 
poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 1762) po uzyskaniu opinii związków zawodowych uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, 

2. nauczycielach – należy przez to rozumieć również nauczycieli emerytów, rencistów i korzystających 
z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych uprawnionych do pomocy zdrowotnej. 

§ 2. 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej ½ 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Ziębice oraz do nauczycieli emerytów, rencistów oraz korzystających z nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych ze szkół prowadzonych przez Gminę Ziębice, które były ich ostatnim miejscem 
zatrudnienia lub w szkole wskazanej przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku 
szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, łącznie jednak 
w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć. 

§ 3. 1. W budżecie Gminy Ziębice przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 
wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w Ziębicach, w 2022 roku w kwocie 15 300 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 dzieli się pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę. 

3. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły, 
a w przypadku pomocy zdrowotnej dla dyrektora szkoły - Burmistrz Ziębic. 

§ 4. Plan środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1, dla 
poszczególnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały. 

§ 5. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się osoby uprawnione: 

1. u których orzeczono chorobę zawodową, chorobę przewlekłą, wymagającą np. stałych konsultacji 
lekarskich, ciągłego przyjmowania leków, itp.; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2022 r.

Poz. 690



2. które uległy wypadkowi, zdarzeniu losowemu, wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego, 
leczenia sanatoryjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacji lekarskich; 

3. objęte długotrwałym leczenie szpitalnym i poszpitalnym; 

4. które przebywały na turnusie rehabilitacyjnym lub leczeniu uzdrowiskowym przysługującym na 
podstawie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 

5. którym został zalecony zakup środków pomocniczych z zakresu okulistyki; 

6. którym zlecono zakup aparatu słuchowego; 

7. które korzystają z profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych; 

8. które ponoszą wydatki na zakup wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń 
rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej, przysługujących na 
podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza – w związku z poniesionymi z ww. tytułów wydatkami; 

9. które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej obejmującej zakres kilku ww. zapisów. 

§ 6. 1. Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela, 
skierowany do dyrektora szkoły, nie później niż w ciągu dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
do przyznania pomocy. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi szkoły rozpatruje Burmistrz Ziębic. 

3. Do dyrektora szkoły mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące 
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 7. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela w terminie do dnia 30 listopada 
2022 r. wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 8. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą złożyć 
również: 

1. członek rodziny lub opiekun nauczyciela, 

2. dyrektor szkoły, 

3. rada pedagogiczna szkoły, 

4. organizacja związkowa. 

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

2) dokument imienny (faktura, rachunek) potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub 
zakupem leków albo sprzętu medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty 
poniesione w związku z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym, 

3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich 
trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną. 

2. Jeśli wniosek nie spełnia wymagań formalnych w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa 
w ust. 1, nauczyciel zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek będzie pozostawiony bez 
rozpoznania, o czym nauczyciel zostanie powiadomiony na piśmie. 

§ 10. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

1. wysokość środków finansowych przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący, w danym roku, 

2. sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, 

3. sytuację zdrowotną nauczyciela. 
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§ 11. 1. Dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły Burmistrz Ziębic, może odmówić 
przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi. 

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia. 

§ 12. 1. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach - więcej niż raz. 

2. Pomoc zdrowotna udzielona jednemu nauczycielowi nie może w ciągu roku budżetowego przekroczyć 
90% poniesionych kosztów oraz nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa 
w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w dacie przyznania świadczenia. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i Burmistrzowi Ziębic. 

§ 15. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr 274/VIII/2020 z dnia 25 marca 2021 roku 
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2021 r., rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach: 
Agata Sobków
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 373/VIII/2022 
Rady Miejskiej w Ziębicach 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Plan środków finansowych w 2022 r. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dla poszczególnych szkół 
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice 

Lp. Nazwa jednostki Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

1. Szkoła Podstawowa nr 
2 w Ziębicach 4  000 zł 

2. Szkoła Podstawowa nr 
4 w Ziębicach 3  000 zł 

3. Szkoła Podstawowa           
w Henrykowie 3  300 zł 

4. Zespół Szkół i 
Przedszkoli w 
Niedźwiedziu 

1  500 zł 

5. Przedszkole Publiczne 
w Henrykowie 800 zł 

6. Przedszkole Na Orlej 
Polanie w Ziębicach 1  200 zł 

7. Przedszkole Miejskie 
nr 1 w Ziębicach 1  500 zł 

OGÓŁEM 15  300 zł 
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Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach

nr 373/VIII/2022
z dnia 27.01.2022 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Wnioskodawca ………………………………………………………………………………………………..
                               (imię i nazwisko)

Adres zamieszkania i numer telefonu ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony: ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Dokumenty dołączone do wniosku:

Aktualne zaświadczenie lekarskie ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy przypadających na 1 członka rodziny………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………                                                               ………………………………….
(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis wnioskodawcy)

Decyzja dyrektora:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr ………………… z dnia … stycznia 2022 roku w sprawie

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

przyznaję / nie przyznaję* zasiłek w wysokości …………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Podpis dyrektora lub osoby upoważnionej …………………………………………………………………..
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