
 

 

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

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

oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art.72 ust. 1w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)  na wniosek Burmistrza Mikołowa 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole oraz inne 

placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Mikołów. 

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego – zapomogi 

zdrowotnej. 

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

1) przewlekłą chorobą lub ciężkim przebiegiem choroby uzasadnionym zwolnieniem lekarskim trwającym co 

najmniej 30 dni; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym lub leczeniem specjalistycznym; 

3) korzystaniem z usług rehabilitacyjnych; 

4) zakupem lekarstw, materiałów medycznych, sprzętu medycznego. 

3. Wysokość przyznanej zapomogi zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) wysokości udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela w danym roku 

kalendarzowym; 

2) okoliczności związanych z przebiegiem choroby mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela; 

3) wysokości średniego dochodu na członka rodziny nauczyciela. 

§ 3. 1. Wniosek wraz z załącznikami składany jest do dyrektora szkoły zgodnie z miejscem zatrudnienia 

nauczyciela lub do jednostki, w której nauczyciel jest uprawniony do korzystania z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy załączyć: 

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia; 
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2) oświadczenie o wysokości średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny (osoby wspólnie 

zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe) z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku. 

3. Dyrektor szkoły  opiniuje wniosek i przekazuje do Burmistrza Mikołowa. 

4. Dyrektor szkoły może ubiegać się o przyznanie pomocy zdrowotnej, składając wniosek do Burmistrza 

Mikołowa. 

5. Decyzję w sprawie przyznania zapomogi zdrowotnej podejmuje Burmistrz Mikołowa lub osoba przez 

niego upoważniona. 

6. Wnioski rozpatrywane są dwukrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego, w kwietniu i w listopadzie. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIV/1135/2014 z dnia 2 września 2014 w sprawie  

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, 

warunków i sposobu ich przyznawania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 
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