
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/318/09 

RADY MIASTA ZIELONKA 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie zasad przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli  

oraz nauczycieli emerytów i rencistów z Gminy Zielonka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-

uczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Oddziału ZNP w Wo-

łominie, Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się w granicach delegacji ustawy – Karta Nauczyciela, regulamin stanowiący załącznik do 

uchwały, określający zasady przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emery-

tów i rencistów z Gminy Zielonka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka. 

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

wództwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 

 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXIII/318/09 

Rady Miasta Zielonka 

z dnia 30 marca 2009r. 

 

 

REGULAMIN 

określający zasady przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli  

oraz nauczycieli emerytów i rencistów z Gminy Zielonka 

 

§ 1. 

1. W planach jednostkowych szkół wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

w wysokości 0,3% planowanych na dany rok budżetowy wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczy-

cieli. 

2. Środki te dyrektorzy szkół i przedszkoli przeznaczają na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz na-

uczycieli emerytów i rencistów. 

3. Zapomogi przyznawane są w formie zasiłku pieniężnego przez dyrektora placówki na wniosek nauczy-

ciela i muszą być udokumentowane: 

a) zaświadczeniem lekarskim; 

b) oświadczeniem o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich 

źródeł przychodu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenia podania; 

c) informacją o uzyskaniu lub staraniu się o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Podanie o zapomogę zdrowotną składa sam nauczyciel do dyrektora placówki albo jego opiekun lub 

pełnomocnik, jeżeli nauczyciel nie jest w stanie do samodzielnego podejmowania czynności w tym za-

kresie. 

5. Z inicjatywą w sprawie przyznania zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela mogą wystąpić również przeło-

żeni nauczyciela, rady pedagogiczne i nauczycielskie związki zawodowe. 

6. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele którzy: 



a) leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki; 

b) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania 

lub muszą korzystać z pomocy lecznicy specjalistycznej. 

7. Wnioski nauczycieli rozpatruje się do końca listopada. 

8. Wypłaty zapomóg zdrowotnych dokonuje się w jednostce w której zatrudniony jest nauczyciel. Minimal-

na zapomoga zdrowotna nie może być niższa od 200zł. 

9. Przy przyznawaniu wysokości zapomogi należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosz-

tów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia ale również całokształt oko-

liczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w 

domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego, zakup sprzętów 

niezbędnych do leczenia, itp.). 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 

 

 

 

 

 

 


