
 

 

UCHWAŁA NR 292/XLIII/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 14 czerwca 2018 r. 

w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i przedszkoli, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych 

świadczeń 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 w związku 

z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189  

z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

Rada Gminy Świerklany 

uchwala: 

§ 1. Określić rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla szkół i przedszkoli, 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

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

pieniężnego obejmującego całkowitą lub częściową refundację kosztów, o których mowa w § 3. 

2. Pomoc zdrowotna może być udzielona danemu nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w związku z poniesieniem kosztów na: 

1) zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, sprzętu 

specjalistycznego warunkującego dalsze sprawne funkcjonowanie; 

2) zakup okularów korygujących wzrok i protez; 

3) dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych; 

4) opłaty za leczenie lub rehabilitację zdrowotną; 

5) długotrwałe leczenie szpitalne lub leczenie specjalistyczne; 

6) zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji. 

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Wójta Gminy Świerklany na podstawie pisemnego 

wniosku nauczyciela. 

2. Do wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela; 
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2) imienne rachunki lub faktury  potwierdzające poniesione koszty leczenia, o których mowa w § 3; 

3) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny 

pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł dochodu 

za okres ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio przypadającym przed miesiącem złożenia wniosku. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

4. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Świerklany, w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli” w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 Wójt Gminy wzywa nauczyciela do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku 

w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

6. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

7. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną, Wójt 

Gminy powołuje Komisję, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

§ 5. Przy ustaleniu pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

1) sytuację zdrowotną nauczyciela tj. czas trwania i rodzaj choroby; 

2) wysokość udokumentowanych i poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia lub rehabilitacji; 

3) sytuację materialną, w tym wysokość dochodów przypadającą na jednego członka rodziny wnioskodawcy; 

4) wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 

§ 6. Świadczenie finansowe przyznane w ramach pomocy zdrowotnej zostanie przekazane nauczycielowi 

na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Wójta Gminy Świerklany decyzji 

o przyznaniu pomocy zdrowotnej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy Świerklany z dnia 26.09.2007 r. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świerklany 

 

 

Justyna Błatoń 
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