
 

 

UCHWAŁA NR LIX.310.2018 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz określającego warunki i sposoby ich przyznawania 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), 

- art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, po 1817,  

z późn. zm.) 

Rada Gminy Ślemień, uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień 

oraz określający warunki i sposoby ich przyznawania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ślemień. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/82/07 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia 

rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jarosław Jurczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2018 r.

Poz. 3887



Załącznik do Uchwały Nr LIX.310.2018 

Rady Gminy Ślemień 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

 

Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Ślemień oraz określający warunki i sposoby ich przyznawania 

 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia, o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.. U. 

z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.); 

2) szkole – należy przez to rozumieć również przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Ślemień; 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ślemień. 

2. Regulamin określa: 

1) zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli; 

2) rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli; 

3) sposoby przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna jest przyznawana nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z: 

1) przewlekłą chorobą; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym; 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym; 

4) długotrwałą rehabilitacją związaną z chorobą lub wypadkiem. 

2. Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje zwrot, w całości lub w części, 

poniesionych przez nauczyciela kosztów: 

1) leczenia, w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji, zabiegów rehabilitacyjnych lub usług 

związanych z leczeniem lub rehabilitacją; 

2) zakupu wyrobów medycznych, środków rehabilitacyjnych lub środków farmaceutycznych. 

§ 3. 1 Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielowi jeden raz w roku kalendarzowym w formie 

bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Przyznanie pomocy zdrowotnej oraz jej wysokość uzależniona jest od : 

1) sytuacji zdrowotnej nauczyciela; 

2) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia lub zakupu, o których mowa w § 2 ust. 2; 

3) sytuacji materialnej nauczyciela. 

§ 4. 1. Podstawą przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko nauczyciela oraz adres zamieszkania; 

2) informację, czy nauczyciel jest zatrudniony, czy też przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne; 

3) nazwę szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony; 

4) uzasadnienie, 
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5) nr rachunku bankowego, jeżeli świadczenie ma być wypłacone przelewem bankowym; 

6) datę i podpis nauczyciela. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające chorobę przewlekłą, długotrwałe leczenie lub rehabilitację; 

2) dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2; 

3) w razie braku możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty, o których mowa 

w pkt. 2 nauczyciel może złożyć oświadczenie o poniesieniu takich kosztów, z zaznaczeniem, że nie ubiega 

się jednocześnie o pomoc w dofinansowaniu tych kosztów z innych źródeł, 

4) oświadczenie nauczyciela o średniomiesięcznych dochodach netto obliczonych na jednego członka rodziny 

pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających datę złożenia wniosku; 

5) ewentualnie inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 

4. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wnioskodawca składa drogą pocztową lub w sekretariacie 

Urzędu Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień do 30 listopada. 

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w szczególności zawiera braki w dokumentacji, 

o której mowa w ust. 3, nauczyciel zostaje wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

6. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 5, wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia, o czym nauczyciel zostanie poinformowany pisemnie. 

§ 5. 1. O przyznaniu nauczycielowi pomocy zdrowotnej i jej wysokości rozstrzyga Wójt. 

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w roku do 15 grudnia. 

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

1) czas trwania i rodzaj choroby; 

2) konieczność podjęcia długotrwałego i kosztownego leczenia specjalistycznego lub jego kontynuację; 

3) wysokość środków, które nauczyciel przeznaczył  na pomoc zdrowotną; 

4) sytuację materialną, w tym wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny 

wnioskodawcy. 

4. O wysokości pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania nauczyciel zawiadamiany jest w formie 

pisemnej. 
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