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UCHWAŁA NR XVI/170/2020
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
oraz po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana nauczycielowi w formie świadczenia pieniężnego obejmującego
całkowitą lub częściową refundację kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna jest przyznawana nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:
1) długotrwałą chorobą,
2) leczeniem szpitalnym trwającym co najmniej 7 dni,
3) leczeniem specjalistycznym trwającym co najmniej 7 dni,
4) rehabilitacją związaną z chorobą lub wypadkiem.
2. W ramach pomocy zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń:
1) dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z zakupem lekarstw lub sprzętu medycznego
w związku z długotrwałą chorobą,
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3) dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z rehabilitacją w związku z chorobą lub wypadkiem.
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§ 4. 1. Pomoc zdrowotna, na cele o których mowa w § 3 ust. 1, może być przyznana nauczycielowi, po
spełnieniu następujących warunków:
1) złożeniu wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej wraz z uzasadnieniem,
2) udokumentowaniu poniesionych wydatków poprzez dołączenie oryginałów imiennych dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki związane z pomocą zdrowotną, za ostatnie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
3) przedłożeniu oryginału zaświadczenia lekarskiego, które będzie wskazywało okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1,
4) złożeniu oświadczenia o miesięcznym dochodzie brutto na członka rodziny nauczyciela z uwzględnieniem
wszystkich źródeł dochodu, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
2. Z wnioskiem wystąpić może:
1) zainteresowany nauczyciel,
2) ustanowiony, na podstawie odrębnych przepisów, pełnomocnik nauczyciela.
§ 5. 1. Wniosek o przyznaniu
w Wodzisławiu Śląskim.
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2. Wnioski należy składać do dnia 30 maja i 31 października.
§ 6. O przyznaniu lub nieprzyznaniu oraz o wysokości pomocy zdrowotnej decyduje Starosta
Wodzisławski.
§ 7. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) sytuacji zdrowotnej nauczyciela,
2) sytuacji materialnej nauczyciela,
3) wysokości udokumentowanych i poniesionych wydatków,
4) wysokości środków zaplanowanych w budżecie powiatu na ten cel.
§ 8. O wysokości przyznanego dofinansowania na pomoc zdrowotną lub jego odmowie, nauczyciela
informuje szkoła lub placówka, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr IX/118/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski" (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
nr 137 poz. 2710).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Krzyżak

