
UCHWAŁA Nr XXXIII/159/2009 

RADY GMINY SOCHACZEW 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

w sprawie określenia rodzaju 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 roku „o samorządzie gminnym” (tj. Dz.U. 

z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku „Karta Na-

uczyciela” (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy Sochaczew z prze-

znaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków przezna-

czonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Sochaczew zabezpie-

czona jest corocznie w planie finansowym szkoły. 

§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków określonych w § 1 są: 

1. nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w przedszkolach, szko-

łach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Sochaczew, 

2. nauczyciele emerytowani i nauczyciele - renciści, którzy byli zatrudnieni w szkołach i przedszkolach, dla 

których Gmina Sochaczew jest organem prowadzącym. 

§ 3. Nauczyciele wymienieni w § 2 muszą spełniać jedno z kryteriów: 

1. leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby, 

2. ponoszą koszty leczenia specjalistycznego. 

§ 4.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na wniosek osoby uprawnionej. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego musi być poparty: 

a. zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym przewlekłą chorobę, 

b. oryginalnymi rachunkami za leczenie specjalistyczne, 

c. oświadczeniem o wysokości dochodów brutto osoby uprawnionej z ostatnich trzech miesięcy poprze-

dzających ubieganie się o pomoc zdrowotną. 

3. O przyznanie zasiłku pieniężnego mogą również wystąpić inne osoby, np.: członkowie rodziny lub 

opiekun, jeżeli osoba uprawniona nie jest zdolna osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie ze 

względu na swój stan zdrowia. 

§ 5.1. Zasiłek pieniężny może być udzielany raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby- dwa razy w roku. 

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej powinna być uzasadniona na piśmie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew. 

§ 7. Uchwała w chodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew: 

Czesław Ćwikliński 

 

 

 


