
Uchwała Nr  XI / 143 / 2007  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  28 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie rodzaju świadcze ń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wa runków  

i sposobu ich przyznawania 
 

 
     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 i Radę Oświatową  

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 
 

§ 1 
 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice, 
2) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć takŜe nauczyciela emeryta lub rencistę. 

 
§ 2 

 
Pomoc zdrowotna przysługuje: 

1) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Pawłowice, 

2) nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół lub przedszkoli  prowadzonych 
przez Gminę Pawłowice.  

 
§ 3 

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

  
§ 4 

 
1. Pomoc zdrowotna moŜe zostać udzielona na podstawie pisemnego wniosku skierowanego  

do Wójta Gminy Pawłowice za pośrednictwem komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zwanej dalej komisją.  

2. Wniosek naleŜy złoŜyć w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65  według 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku naleŜy dołączyć:  
- imienne faktury lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem za okres 
   ostatnich 12 miesięcy przez dniem złoŜenia wniosku, 
-  wypis ze szpitala lub  
-  zaświadczenie od lekarza o przewlekłej lub cięŜkiej chorobie. 

 
§ 5 

 
1. Wnioski naleŜy składać w terminach:  

1) do 31 maja,  
2) do 30 listopada. 

2.  Wnioski  rozpatruje 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. 



3.  Przy rozpatrywaniu wniosków komisja bierze pod uwagę zarówno wysokość kosztów poniesionych 
     w związku z leczeniem  jak i sytuację materialną nauczyciela. 
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków 
     komisji. 
5.  Komisja rozpatruje wnioski w terminach odpowiednio: 

1)  do 15 czerwca,   
2)  do 15 grudnia.  

6.  Komisja z posiedzenia sporządza protokół,  którego załącznikami są wszystkie złoŜone wnioski. 
7.  Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Pawłowice propozycje przyznania pomocy zdrowotnej. 
8. Pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy Pawłowice. 

 
§ 6 

 
1.  Z pomocy zdrowotnej nauczyciel moŜe skorzystać tylko raz w roku budŜetowym.  
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc moŜe być udzielona dwa razy w roku  

 budŜetowym. 
 

§ 7  
 
Traci moc uchwała nr VI/65/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice. 

§ 8 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
§ 9 

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



 
Załącznik 
do Uchwały nr XI/143/2007 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  28.12.2007r. 

 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENI ĘśNEGO Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY   

Nazwisko  
Imię  
ulica                                                                  Nr domu …….nr lokalu ……. 
miejscowość  
kod pocztowy … … - … … …   poczta 
telefon kontaktowy  
status zawodowy * nauczyciel   /  nauczyciel emeryt  /    nauczyciel rencista 
miejsce pracy  lub 
ostatnie miejsce 
zatrudnienia 

 

* niepotrzebne skre ślić 
 

Prosz ę o udzielenie mi pomocy z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 
 

2. UZASADNIENIE WNIOSKU  
 
Oświadczam, Ŝe w związku z moją chorobą potwierdzoną wypisem ze szpitala / zaświadczeniem 

lekarskim*   w okresie od ………………….. do ………………………..  poniosłam koszty  związane z 

leczeniem w łącznej wysokości ………………………. zł.  

Są to koszty ( zaznaczyć właściwe) :  

- dojazdu na leczenie (proszę podać trasę i częstotliwość dojazdów),  

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ……………………………………………………………………… 

- konsultacji lekarskich,  

- badań,  

- zakupu leków,  

- związane z pobytem w szpitalu,  

- zabiegów zdrowotnych,  

- inne (wymienić jakie) 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ………………………………………………………………………. 

…………………………………….. ……………………………………………………………………… 

 
* zaznaczyć właściwe 



 
3. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 
Oświadczam, Ŝe moje gospodarstwo domowe składa się z  …… osób. Średnia miesięczna wysokość 

dochodów brutto wszystkich członków mojego gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł 

przychodu osiągniętych w okresie ostatnich trzech miesięcy tj od …………………….  do ……………… 

poprzedzających miesiąc ubiegania się przeze mnie o zasiłek wynosi …………...,  co w przeliczeniu 

na 1 osobę w rodzinie daje ……………., …….  zł brutto.  

 
4. OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do rozpatrywania wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  

 
  
…………………………………………                                     ………………………………………………… 
              (miejscowość, data)                                                                              ( podpis wnioskodawcy) 
 

załączniki:  

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

 

 

 
5. ROZSTRZYGNIĘCIE  KOMISJI 

 
Komisja  proponuje przyznać / nie przyznać pomocy w wysokości   ………………. Zł  

 
 

PODPISY członków komisji  
 

1) ………………………………………… 

2) ……………………………………….. 

3) ……………………………………….. 

4) ……………………………………….. 

 

Pawłowice, dnia …………………… roku 

 

6. DECYZJA WÓJTA 
 
 
Na podstawie zło Ŝonego wniosku oraz po zapoznaniu si ę z opini ą komisji   
 
przyznaj ę pomoc zdrowotn ą w wysoko ści ………………. zł 
 
nie przyznaj ę pomocy zdrowotnej.  
 

………………………………….. 
(data i podpis 



 
 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwała Nr  XI / 143 / 2007  Rady Gminy Pawłowic e z dnia  28 grudnia 2007 r. 

w sprawie rodzaju świadcze ń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wa runków  
i sposobu ich przyznawania 

 
 
Projekt uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku organu prowadzącego szkoły  
do określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  
i sposobu ich przyznawania. Przedstawiona uchwała wprowadza uszczegółowione zasady określone 
w uchwale z kwietnia 2007 roku oraz wzór wniosku, który ułatwi nauczycielom ubieganie się o pomoc 
a komisji ułatwi prace przy ich analizie. 
 
 
 

 
 

 


