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UCHWAŁA Nr VII/46/2011 

Rady Miejskiej w Miłomłynie 

z dnia 16 maja 2011 r. 

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek Gminy Miłomłyn. 

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, 
Nr 40, poz. 230.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, 
Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, 
Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 
Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej zwanych 
danej „świadczeniami pomocy zdrowotnej” oraz warunki i 
sposoby ich przyznawania dla nauczycieli szkół i 
placówek prowadzonych przez Gminę Miłomłyn, 
korzystających z opieki zdrowotnej. 

 
2. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyodrębnia się w 
budżecie Gminy Miłomłyn. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 
  1. nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, 

o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 
26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w 
szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miłomłyn, 

 
  2. emerytowanych nauczycielach lub nauczycielach na 

rencie - należy przez to rozumieć nauczycieli, którzy 
przed przejściem na emeryturę lub rentę byli 
zatrudnieni w placówkach lub szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miłomłyn, 

 
  3. szkołach - należy przez to rozumieć szkoły 

prowadzonych przez Gminę Miłomłyn, 
 
  4. placówkach - należy przez to rozumieć punkty 

przedszkolne prowadzone przez Gminę Miłomłyn. 
 

§ 3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze 

świadczeń pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni 
w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru 

zajęć oraz emerytowani nauczyciele lub nauczyciele na 
rencie, którzy: 
 
  1. leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i 

ponoszą stałe koszty związane z chorobą, 
 
  2. długotrwale korzystają z pomocy lekarza specjalisty, 
 
  3. ponoszą koszty zakupu protez, sprzętu 

rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury medycznej. 
 

§ 4. Świadczenia pomocy zdrowotnej mogą być 

przyznawane w formie częściowego zwrotu kosztów: 
 
  1. leczenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, 
 
  2. zakupu, o którym mowa w § 3 pkt 3. 
 

§ 5. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej przyznaje się 

na wniosek składany do dyrektora szkoły lub placówki 
przez nauczycieli i do Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn 
przez nauczycieli emerytowanych oraz na rencie. 

 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

 
  1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy, 
 
  2) nazwę szkoły lub placówki zatrudniającej, 
 
  3) określenie formy świadczenia pomocy zdrowotnej, o 

którym mowa w § 4, wraz z uzasadnieniem, 
 
  4) oświadczenie o wysokości średniego dochodu brutto 

na członka rodziny z okresu 3 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku, 

 
  5) datę i podpis wnioskodawcy. 
 

3. Do wniosku, o który mowa w ust. 1, załącza się: 
 
  1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające: 

a) leczenie związane z przewlekłą lub ciężką 
chorobą, 

b) leczenie specjalistyczne, 
c) stosowanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub 

aparatury medycznej; 
 
  2) fakturę lub rachunek potwierdzający wydatek związany 

z leczeniem lub zakupem, o których mowa w § 4. 
 

§ 6. Dyrektor szkoły lub placówki po zaopiniowaniu 

wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1 przekazuje go 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn. 

 
§ 7. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej o których 

mowa w § 4 przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn, 
a ich wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej 
wnioskodawcy i ponoszonych kosztów leczenia. 



 

 
2. Roczna wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej 

nie może przekroczyć kwoty 1200 zł. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Miłomłyn. 
 

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

opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Jaskółowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


