
UCHWAŁA NR XXXI / 363 / 2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 30 marca 2010 r.  

 

w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków 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 (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, 

poz. 674 z późn..zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową. 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Pomoc zdrowotna przysługuje: 

§ 2. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako częściowy

lub całkowity zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem szpitalnym, leczeniem w domu z powodu przewlekłej lub 

ciężkiej choroby.  

§ 3.  1. Pomoc zdrowotna może zostać udzielona na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Wójta Gminy 

Pawłowice. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

§ 4.  1. Wnioski należy składać do 31 października danego roku. 

2. Rozstrzygnięcie następuje do 15 listopada danego roku.  

3. Wnioski opiniuje 4 – osobowa komisja powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Pawłowice.  

4. Przy opiniowaniu wniosków komisja bierze pod uwagę wysokość poniesionych kosztów związanych z leczeniem 

jak i sytuację materialną nauczyciela.  

5. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Pawłowice propozycje przyznania pomocy zdrowotnej.  

6. O przyznaniu pomocy i jej wysokości decyduje Wójt Gminy w ramach środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie gminy.  

§ 5.  1. W szczególnie uzasadnionych i nagłych przypadkach wniosek może zostać złożony w każdym czasie 

i zaopiniowany przez komisję w terminie 5 dni roboczych.  

2. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 7. Traci moc uchwała nr XI/143/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie rodzaju świadczeń 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

 

 

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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.

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

specjalistycznego za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 

2) wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza o przewlekłej lub ciężkiej chorobie,

3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy i jej wysokości.

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 
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