
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/216/18 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze 

środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielbark 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.
1)

) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.
2)

) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych prze Gminę Wielbark, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 i z 2018 r., poz. 130 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 2203 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1803



Załącznik do uchwały Nr XXVII/216/18 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

Regulamin określający tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielbark 

Rozdział 1. 

Gospodarowanie środkami 

§ 1. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalana jest 

na każdy rok budżetowy w uchwale budżetowej Gminy Wielbark. 

2. Wnioski w sprawie udzielenia świadczenia pieniężnego ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

należy składać w terminach do 15 marca i do 15 września danego roku budżetowego. 

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Wielbark w terminie 30 dni od 

upływu terminu składania wniosków. 

Rozdział 2. 

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego 

§ 2. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać: 

1) nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielbark. 

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielbark. 

§ 3. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej placówce prowadzonej przez Gminę Wielbark lub 

uzupełniający etat w innej szkole lub przedszkolu korzysta ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

tylko w jednej wybranej placówce. 

Rozdział 3. 

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej 

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

§ 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu; 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym; 

4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych; 

5) koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych 

i zdrowotnych; 

6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. 

§ 6. 1. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela 

(konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, itp.); 

2) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia; 

3) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny; 

4) wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy. 
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§ 7. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli osoba 

uprawniona składa do Wójta Gminy Wielbark za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola, w której 

nauczyciel pracuje lub był zatrudniony przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 

2. Na wniosku dyrektor potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w § 2. 

3. Wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego może złożyć również przełożony nauczyciela, 

przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola, członek rodziny, jeżeli 

nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podjęcia czynności w tym zakresie. 

§ 8. 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o przeciętnych dochodach na 

jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną 

oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia. 

2. Nauczyciele emeryci i renciści do wniosku załączają ostatni odcinek emerytury lub renty. 

§ 9. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

Wójt Gminy Wielbark powołuje Komisję Zdrowotną w składzie: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji, 

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

3) przedstawiciel dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielbark. 

2. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze 

środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

3. Opinie Komisji Zdrowotnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 

połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. 

4. Wnioski i opinie Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane. 

5. Obsługę administracyjną zapewnia Wójt Gminy Wielbark. 

6. Członkowie Komisji Zdrowotnej składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się 

o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
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