
 

 

UCHWAŁA NR XI/79/2019 

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 17 października 2019 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom 

szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm. ) oraz art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Skoki, 

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również nauczyciela emerytę i rencistę oraz nauczyciela 

otrzymującego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, uprawnionego do pomocy zdrowotnej. 

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego i może być 

przyznana jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

2. Pomoc zdrowotna, o której mowa w ust.1, może być przyznana nauczycielowi w związku z: 

1) ciężką lub przewlekłą chorobą, 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym lub leczeniem specjalistycznym, 

3) korzystaniem z usług rehabilitacyjnych, 

4) kosztami zakupu protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub niezbędnej aparatury medycznej, 

5) kosztami zakupu szkieł korekcyjnych, 

6) skorzystaniem z usług z zakresu protetyki dentystycznej. 

3. Wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby, 

2) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów i okresu leczenia, 

3) wysokości miesięcznych dochodów brutto, przypadających na jedną osobę, pozostającą z nauczycielem we 

wspólnym gospodarstwie, 

4) posiadanych w budżecie gminy środków finansowych, przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku nauczyciela, 

skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, nie później niż w ciągu roku od zaistnienia zdarzenia, 

będącego podstawą do przyznania pomocy. 
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2. Wnioski, o których mowa w ust.1, składa się w terminie do dnia 30 września danego roku 

kalendarzowego. 

§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć : 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie   związane 

z ciężką lub przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem szpitalnym lub leczeniem specjalistycznym lub 

koniecznością korzystania z usług rehabilitacyjnych , 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem imienne dokumenty (rachunki, faktury), potwierdzające 

poniesione koszty, 

3) oświadczenie o średniej miesięcznej wysokości dochodu brutto, przypadającego na jedną osobę pozostającą 

z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie, za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin 

złożenia wniosku. 

§ 5. 1. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywa się raz w roku, nie później niż do 30 listopada danego 

roku kalendarzowego. 

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje pisemnie 

wnioskodawcę o udzielonej pomocy zdrowotnej. 

3. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej następuje również w formie pisemnej i nie wymaga 

uzasadnienia. 

4. Wnioski, złożone bez wymaganej dokumentacji, nie będą rozpatrywane. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 
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