
UCHWAŁA NR XLII/409/2010  

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt

1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674

z późn. zm.) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  rodzaj, warunki i sposób przyznawania świadczeń  w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami

i rencistami szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń  przyznawanych nauczycielom

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania z późniejszymi zmianami.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

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

Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady

Norbert Mika

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY RODZAJE, WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

ŚWIADCZEŃ W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ, BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI, 

EMERYTAMI I RENCISTAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT RACIBORSKI.  

§ 1.  

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać: 

zwani dalej „nauczycielami”.  

§ 2.  

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

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

pieniężnego.  

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

3. Warunkiem udzielenia pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku, którego wzór określa Zarząd

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  

4. Do wniosku należy dołączyć: 

5. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną i jej udzielanie odbywa się przy udziale komisji

powołanej przez Starostę Raciborskiego.  

6. W skład komisji, o której mowa w pkt. 5, wchodzą: 

Posiedzenia komisji organizuje i zwołuje Przewodniczący.  

7. Rozpatrując wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja, o której mowa w pkt. 5,

bierze pod uwagę w szczególności: 

8. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną  i jej udzielanie odbywa się  co najmniej dwa

razy w roku.  

9. Jeżeli nauczyciel nie może samodzielnie złożyć  wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

może to zrobić w jego imieniu małżonek lub osoba sprawująca opiekę nad nauczycielem.  

10. Komisja proponuje przyznanie pomocy zdrowotnej oraz określa jej wysokość w ramach

środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym i przedstawia do akceptacji

Staroście Raciborskiemu.  

11. Decyzję  w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi podejmuje Starosta

Raciborski.  

12. Nauczyciel jest zawiadamiany pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

zdrowotnej.  

13. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach pomoc materialna może być przyznana powtórnie w tym samym roku kalendarzowym.

Załącznik do uchwały Nr XLII/409/2010

Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 30 marca 2010 r.

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin

zajęć dydaktycznych, 

2) nauczyciele emeryci i nauczyciele renciści, jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę szkoła

lub placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Raciborski była ich ostatnim miejscem

pracy 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki;

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

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem z powodu wypadku;

5) leczeniem z powodu choroby zawodowej;

6) zgłoszeniem konieczności zakupu protez lub innych potrzebnych akcesoriów;

7) potrzebą dodatkowej opieki;

8) przeznaczeniem znacznej części dochodu na leki lub sprzęt rehabilitacyjny, szkła korekcyjne (ze

względu na wiek i pracę  związaną  z prowadzeniem dokumentacji szkolnej), aparat słuchowy,

warunkujący dalsze funkcjonowanie; 

9) leczeniem sanatoryjnym.

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione

nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu w roku,

w którym nauczyciel ubiega się o pomoc zdrowotną ( lub w szczególnych przypadkach z roku

poprzedniego); 

3) oświadczenie o dochodzie ( brutto ) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za

ostatnie trzy miesiące; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej;

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego jako jej Przewodniczący;

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego;

3) przedstawiciel Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu;

4) przedstawiciel dyrektorów szkół  i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat

Raciborski. 

1) przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane wpływające na sytuację  materialną

nauczyciela ( koniecznoś ć  stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki

choremu, itp.); 

2) przewlekły charakter choroby;

3) wysokoś ć  udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, zakupu

leków lub sprzętu; 

4) sytuację  materialną  rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez

nauczyciela kosztów; 

5) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy.

Przewodniczący Rady 

Norbert Mika 

 

ID: NVSYA-BOOBE-XUPSJ-UTELV-RLDGJ. Podpisany. Strona 1 / 4



UCHWAŁA NR XLII/409/2010  

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt

1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674

z późn. zm.) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  rodzaj, warunki i sposób przyznawania świadczeń  w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami

i rencistami szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń  przyznawanych nauczycielom

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania z późniejszymi zmianami.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

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

Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady

Norbert Mika

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY RODZAJE, WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

ŚWIADCZEŃ W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ, BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI, 

EMERYTAMI I RENCISTAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT RACIBORSKI.  

§ 1.  

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać: 

zwani dalej „nauczycielami”.  

§ 2.  

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

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

pieniężnego.  

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

3. Warunkiem udzielenia pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku, którego wzór określa Zarząd

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  

4. Do wniosku należy dołączyć: 

5. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną i jej udzielanie odbywa się przy udziale komisji

powołanej przez Starostę Raciborskiego.  

6. W skład komisji, o której mowa w pkt. 5, wchodzą: 

Posiedzenia komisji organizuje i zwołuje Przewodniczący.  

7. Rozpatrując wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja, o której mowa w pkt. 5,

bierze pod uwagę w szczególności: 

8. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną  i jej udzielanie odbywa się  co najmniej dwa

razy w roku.  

9. Jeżeli nauczyciel nie może samodzielnie złożyć  wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

może to zrobić w jego imieniu małżonek lub osoba sprawująca opiekę nad nauczycielem.  

10. Komisja proponuje przyznanie pomocy zdrowotnej oraz określa jej wysokość w ramach

środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym i przedstawia do akceptacji

Staroście Raciborskiemu.  

11. Decyzję  w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi podejmuje Starosta

Raciborski.  

12. Nauczyciel jest zawiadamiany pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

zdrowotnej.  

13. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach pomoc materialna może być przyznana powtórnie w tym samym roku kalendarzowym.

Załącznik do uchwały Nr XLII/409/2010

Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 30 marca 2010 r.

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin

zajęć dydaktycznych, 

2) nauczyciele emeryci i nauczyciele renciści, jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę szkoła

lub placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Raciborski była ich ostatnim miejscem

pracy 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki;

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

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem z powodu wypadku;

5) leczeniem z powodu choroby zawodowej;

6) zgłoszeniem konieczności zakupu protez lub innych potrzebnych akcesoriów;

7) potrzebą dodatkowej opieki;

8) przeznaczeniem znacznej części dochodu na leki lub sprzęt rehabilitacyjny, szkła korekcyjne (ze

względu na wiek i pracę  związaną  z prowadzeniem dokumentacji szkolnej), aparat słuchowy,

warunkujący dalsze funkcjonowanie; 

9) leczeniem sanatoryjnym.

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione

nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu w roku,

w którym nauczyciel ubiega się o pomoc zdrowotną ( lub w szczególnych przypadkach z roku

poprzedniego); 

3) oświadczenie o dochodzie ( brutto ) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za

ostatnie trzy miesiące; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej;

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego jako jej Przewodniczący;

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego;

3) przedstawiciel Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu;

4) przedstawiciel dyrektorów szkół  i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat

Raciborski. 

1) przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane wpływające na sytuację  materialną

nauczyciela ( koniecznoś ć  stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki

choremu, itp.); 

2) przewlekły charakter choroby;

3) wysokoś ć  udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, zakupu

leków lub sprzętu; 

4) sytuację  materialną  rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez

nauczyciela kosztów; 

5) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy.

Przewodniczący Rady 

Norbert Mika 

 

ID: NVSYA-BOOBE-XUPSJ-UTELV-RLDGJ. Podpisany. Strona 2 / 4



UCHWAŁA NR XLII/409/2010  

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt

1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674

z późn. zm.) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  rodzaj, warunki i sposób przyznawania świadczeń  w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami

i rencistami szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń  przyznawanych nauczycielom

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania z późniejszymi zmianami.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

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

Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady

Norbert Mika

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY RODZAJE, WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

ŚWIADCZEŃ W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ, BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI, 

EMERYTAMI I RENCISTAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT RACIBORSKI.  

§ 1.  

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać: 

zwani dalej „nauczycielami”.  

§ 2.  

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

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

pieniężnego.  

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

3. Warunkiem udzielenia pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku, którego wzór określa Zarząd

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  

4. Do wniosku należy dołączyć: 

5. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną i jej udzielanie odbywa się przy udziale komisji

powołanej przez Starostę Raciborskiego.  

6. W skład komisji, o której mowa w pkt. 5, wchodzą: 

Posiedzenia komisji organizuje i zwołuje Przewodniczący.  

7. Rozpatrując wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja, o której mowa w pkt. 5,

bierze pod uwagę w szczególności: 

8. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną  i jej udzielanie odbywa się  co najmniej dwa

razy w roku.  

9. Jeżeli nauczyciel nie może samodzielnie złożyć  wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

może to zrobić w jego imieniu małżonek lub osoba sprawująca opiekę nad nauczycielem.  

10. Komisja proponuje przyznanie pomocy zdrowotnej oraz określa jej wysokość w ramach

środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym i przedstawia do akceptacji

Staroście Raciborskiemu.  

11. Decyzję  w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi podejmuje Starosta

Raciborski.  

12. Nauczyciel jest zawiadamiany pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

zdrowotnej.  

13. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach pomoc materialna może być przyznana powtórnie w tym samym roku kalendarzowym.

Załącznik do uchwały Nr XLII/409/2010

Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 30 marca 2010 r.

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin

zajęć dydaktycznych, 

2) nauczyciele emeryci i nauczyciele renciści, jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę szkoła

lub placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Raciborski była ich ostatnim miejscem

pracy 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki;

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

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem z powodu wypadku;

5) leczeniem z powodu choroby zawodowej;

6) zgłoszeniem konieczności zakupu protez lub innych potrzebnych akcesoriów;

7) potrzebą dodatkowej opieki;

8) przeznaczeniem znacznej części dochodu na leki lub sprzęt rehabilitacyjny, szkła korekcyjne (ze

względu na wiek i pracę  związaną  z prowadzeniem dokumentacji szkolnej), aparat słuchowy,

warunkujący dalsze funkcjonowanie; 

9) leczeniem sanatoryjnym.

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione

nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu w roku,

w którym nauczyciel ubiega się o pomoc zdrowotną ( lub w szczególnych przypadkach z roku

poprzedniego); 

3) oświadczenie o dochodzie ( brutto ) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za

ostatnie trzy miesiące; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej;

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego jako jej Przewodniczący;

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego;

3) przedstawiciel Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu;

4) przedstawiciel dyrektorów szkół  i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat

Raciborski. 

1) przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane wpływające na sytuację  materialną

nauczyciela ( koniecznoś ć  stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki

choremu, itp.); 

2) przewlekły charakter choroby;

3) wysokoś ć  udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, zakupu

leków lub sprzętu; 

4) sytuację  materialną  rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez

nauczyciela kosztów; 

5) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy.

Przewodniczący Rady 

Norbert Mika 
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UCHWAŁA NR XLII/409/2010  

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami i rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt

1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674

z późn. zm.) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  rodzaj, warunki i sposób przyznawania świadczeń  w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami

i rencistami szkół  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Raciborski w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń  przyznawanych nauczycielom

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania z późniejszymi zmianami.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

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

Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady

Norbert Mika

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY RODZAJE, WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

ŚWIADCZEŃ W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ, BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI, 

EMERYTAMI I RENCISTAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA 

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT RACIBORSKI.  

§ 1.  

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać: 

zwani dalej „nauczycielami”.  

§ 2.  

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

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

pieniężnego.  

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

3. Warunkiem udzielenia pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku, którego wzór określa Zarząd

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  

4. Do wniosku należy dołączyć: 

5. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną i jej udzielanie odbywa się przy udziale komisji

powołanej przez Starostę Raciborskiego.  

6. W skład komisji, o której mowa w pkt. 5, wchodzą: 

Posiedzenia komisji organizuje i zwołuje Przewodniczący.  

7. Rozpatrując wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej komisja, o której mowa w pkt. 5,

bierze pod uwagę w szczególności: 

8. Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną  i jej udzielanie odbywa się  co najmniej dwa

razy w roku.  

9. Jeżeli nauczyciel nie może samodzielnie złożyć  wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,

może to zrobić w jego imieniu małżonek lub osoba sprawująca opiekę nad nauczycielem.  

10. Komisja proponuje przyznanie pomocy zdrowotnej oraz określa jej wysokość w ramach

środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym i przedstawia do akceptacji

Staroście Raciborskiemu.  

11. Decyzję  w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi podejmuje Starosta

Raciborski.  

12. Nauczyciel jest zawiadamiany pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

zdrowotnej.  

13. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach pomoc materialna może być przyznana powtórnie w tym samym roku kalendarzowym.

Załącznik do uchwały Nr XLII/409/2010

Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 30 marca 2010 r.

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Raciborski, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin

zajęć dydaktycznych, 

2) nauczyciele emeryci i nauczyciele renciści, jeżeli przed przejściem na emeryturę lub rentę szkoła

lub placówka oświatowa prowadzona przez Powiat Raciborski była ich ostatnim miejscem

pracy 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki;

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

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) leczeniem z powodu wypadku;

5) leczeniem z powodu choroby zawodowej;

6) zgłoszeniem konieczności zakupu protez lub innych potrzebnych akcesoriów;

7) potrzebą dodatkowej opieki;

8) przeznaczeniem znacznej części dochodu na leki lub sprzęt rehabilitacyjny, szkła korekcyjne (ze

względu na wiek i pracę  związaną  z prowadzeniem dokumentacji szkolnej), aparat słuchowy,

warunkujący dalsze funkcjonowanie; 

9) leczeniem sanatoryjnym.

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione

nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu w roku,

w którym nauczyciel ubiega się o pomoc zdrowotną ( lub w szczególnych przypadkach z roku

poprzedniego); 

3) oświadczenie o dochodzie ( brutto ) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za

ostatnie trzy miesiące; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej;

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego jako jej Przewodniczący;

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego;

3) przedstawiciel Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu;

4) przedstawiciel dyrektorów szkół  i placówek oswiatowych prowadzonych przez Powiat

Raciborski. 

1) przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane wpływające na sytuację  materialną

nauczyciela ( koniecznoś ć  stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki

choremu, itp.); 

2) przewlekły charakter choroby;

3) wysokoś ć  udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, zakupu

leków lub sprzętu; 

4) sytuację  materialną  rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez

nauczyciela kosztów; 

5) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy.

Przewodniczący Rady 

Norbert Mika 
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