
 

 

UCHWAŁA NR BR.0007.VI.43.2019 

RADY GMINY JEJKOWICE 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, 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 2018 poz. 994 ze 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 2018 poz. 967), na wniosek Wójta Gminy,  

po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Społecznych, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

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 poz. 1817 ze zm.) 

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje: 

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

nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały 

stanowiącym integralną jej część. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XIV/60/08 Rady Gminy Jejkowice z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie 

określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 

nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jejkowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mieczysław Wojaczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Poz. 3242



Załącznik do uchwały Nr BR.0007.VI.43.2019 

Rady Gminy Jejkowice 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz warunki i sposób ich przyznawania 

§ 1. 1. Regulamin niniejszy określa: 

1) rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

2) warunki przyznawania pomocy zdrowotnej, 

3) sposób przyznawania pomocy zdrowotnej. 

2. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie zasiłku pieniężnego. 

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

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

z 2018 poz. 967), 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów Karty 

Nauczyciela, w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice oraz nauczycieli, 

którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w tych jednostkach, 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Jejkowice, 

§ 2. W ramach pomocy zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń: 

1) dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z zakupem lekarstw, 

2) dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z opłatami za leczenie lub rehabilitację zdrowotną, 

3) dofinansowane wydatków ponoszonych przez nauczycieli na zakup urządzeń niezbędnych  

do przeprowadzenia zleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji, 

4) dofinansowanie dokonanego zakupu okularów korygujących wzrok i protez, 

5) dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych. 

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna, na cele o których mowa w § 2, może być przyznana nauczycielowi, po spełnieniu 

następujących warunków: 

1) zostanie złożony wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej, 

2) udokumentowane zostaną poniesione wydatki, 

3) przedstawione zostanie zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej, 

4) udokumentowana zostanie sytuacja materialna nauczyciela. 

2. Do wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie / stan zdrowia, 

2) oświadczenie o miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy, 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z pomocą zdrowotną, 

3. Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice  

ul. Główna 38a, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli”, w ostatnim 

kwartale do 30 listopada. 

4. Prawo złożenia wniosku przysługuje: 

1) zainteresowanemu nauczycielowi, 
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2) ustanowionemu na podstawie odrębnych przepisów, pełnomocnikowi nauczyciela. 

§ 4. Pomocy zdrowotnej udziela Wójt Gminy Jejkowice, biorąc pod uwagę przy ustalaniu jej wysokości: 

1) sytuację życiową, w jakiej znajduje się nauczyciel, a w szczególności: 

a) wysokość dochodów w rodzinie nauczyciela i rehabilitacji, 

b) wysokość poniesionych kosztów leczenia, 

c) wpływ choroby czy niepełnosprawności na bieżące funkcjonowanie nauczyciela, 

d) konieczność stosowania specjalnej diety żywieniowej, 

e) konieczność stosowania zwiększonej ilości środków higienicznych, 

2) wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 
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