
Uchwała Nr XXVI/127/09 

 

Rady Gminy  

Ulan-Majorat 

 

z dnia 29 października 2009 r. 
  

w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
zdrowotnych ze środków budżetowych Gminy Ulan-Majorat dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej 

 
  

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.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – Rada 
Gminy Ulan-Majorat uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W budżecie każdej szkoły prowadzonej przez Gminę Ulan-Majorat  corocznie wyodrębnia 
się środki finansowe w wysokości 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli i przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki 
zdrowotnej. 

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli danej szkoły 
dysponuje dyrektor. 

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek w formie świadczenia pieniężnego.  
 

§ 2 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia 
pieniężnego. 

2. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku: 
1) z przewlekłą chorobą nauczyciela, 
2) z długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu, 
3) z długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest na pisemny wniosek: 
1) osoby uprawnionej, 
2) członków rodziny lub opiekuna, jeżeli osoba uprawniona nie jest zdolna osobiście 

do podejmowania czynności w tym zakresie ze względu na swój stan zdrowia. 
4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem, 
2) aktualne zaświadczenia lekarskie, 
3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.  

 



§ 3 

Wysokość przyznawanego zasiłku z funduszu zdrowotnego uzależnia się od: 
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację 

materialną i życiową nauczyciela, konieczność stosowania specjalistycznych leków, 
zapewnienia dodatkowej opieki choremu;  

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia. 
 

§ 4 

Jedna osoba może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach – dwa razy w roku. 

 
§ 5 

1. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli zajmuje się komisja składająca się z co najmniej trzech osób zatrudnionych 
w danej szkole powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.  

2. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły.  
 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ulan-Majorat. 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 


