
UCHWAŁA NR XXXVII/295/10  

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH  

z dnia 29 marca 2010 r.  

 

w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń  zdrowotnych dla

nauczycieli 

 

Na podstwie art. 72 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym

Rada Miejska w Łazach uchwala. co następuje: 

§   1 .  1. Uchwała  określ a  rodza je  świadczeń  przyznawanych nauczycielom

korzystającym z opieki zdrowotnej określonej w art. 72 Karty Nauczyciela oraz

warunki i sposób przyznawania tych świadczeń. 

2. Wysokoś ć   środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń  wskazanych

w ust. 1 jest corocznie ustalana w uchwale budżetowej zgodnie z przepisami

odrębnymi.  

§ 2. Pomoc może zostać  udzielona na sfinansowanie świadczenia zdrowotnego dla

nauczyciela. a w szczególności na : 

§ 3.  1. Pomoc na sfinansowanie świadczeń  zdrowotnych nauczyciela może zostać

udzielona w formie zapomogi pieniężnej zwanej dalej zasiłkiem. 

2. Jednorazowa wartość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 500 zł.  

3. Zasiłek może zostać  przyznany każdemu uprawnionemu tylko raz w ciągu roku

kalendarzowego.  

§ 4. 1. Zasiłek może zostać przyznany na pisemny wniosek nauczyciela. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą  także  złożyć  dyrektor placówki, rada

pedagogiczna, organizacja związkowa lub opiekun.  

3. Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia.  

4. Wniosek składa się do Burmistrza.  

5. We wniosku należy wskazać  rodzaj świadczenia zdrowotnego, na sfinansowanie

którego ma być przeznaczona pomoc oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.  

6. Przyznanie zasiłku jest uwarunkowane udokumentowaniem poniesionych wydatków

na świadczenie zdrowotne.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim

dzienniku urzędowym.  

a) zakup leków, materiałów i urządzeń medycznych,

b) sfinansowanie pobytu w szpitalu lub pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

c) sfinansowanie zabiegów medycznych i rahabilitacyjnych,

d) sfinansowanie niezbędnej opieki osoby trzeciej.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łazach 

 

Maciej Kubiczek 
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