
Uchwała Nr VI / 65 / 2007
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 kwietnia 2007 r. 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudn ionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gmin ę Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela  (tekst  jednolity  z  2006  roku  Dz.  U.  Nr  97,  poz.  674  z  późniejszymi  zmianami) 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1

Pomoc zdrowotna przysługuje:
1) nauczycielom  zatrudnionym  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę

Pawłowice,
2) nauczycielom emerytom i  rencistom, jeŜeli szkoła lub przedszkole prowadzone przez Gminę

Pawłowice było ich ostatnim miejscem pracy. 

§ 2

Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie finansowej jako częściowy zwrot kosztów poniesionych 
na leczenie szpitalne lub leczenie w domu z powodu przewlekłej lub cięŜkiej choroby.

§ 3

1. Pomoc zdrowotna moŜe zostać udzielona na podstawie pisemnego wniosku skierowanego 
do Wójta Gminy Pawłowice. 

2. Z wnioskiem moŜe wystąpić osoba o której mowa w § 1 lub osoba przez nią upowaŜniona. ,
3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem, w tym koszty dojazdu 
do lekarza lub ośrodka specjalistycznego;

2) wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza o przewlekłej lub cięŜkiej chorobie;
3) oświadczenie o osiąganych dochodach brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym

nauczyciela  wyliczony  jako średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc
złoŜenia wniosku.   

§ 4

1. Wnioski o pomoc zdrowotną opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Pawłowice w składzie: 
1)  dyrektor GZO – przewodniczący,
2)  przedstawiciel Rady Gminy Pawłowice,
3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających  w placówkach oświatowych. 

2.  Posiedzenia komisji odbywają się raz na kwartał.  
3.  Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej zaleŜy od:

1) wysokości poniesionych kosztów związanych z leczeniem, 
2) osiąganych dochodów brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nauczyciela,

4. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Pawłowice propozycje przyznania pomocy zdrowotnej. 
5. Pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy Pawłowice.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.


