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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieliemerytów, nauczycielirencistów szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej 

Na podstawie  art.  72 ust.1  i art.  91d pkt.1 ustawy z dnia 26  stycznia  1982r.Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
Ustala  się Regulamin przyznawania  i podziału  środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną  dla  nauczycieli,  nauczycieliemerytów,  nauczycielirencistów  szkół  i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wielichowa 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/51/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 14 września 2011 r.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach  tej  pomocy  oraz warunków  i sposobu  ich  przyznawania  związany  jest 
z obowiązującymi przepisami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

Organ  prowadzący,  poza  istniejącym  już  obowiązkiem  przeznaczenia  corocznie  w budżecie 
środków  na  pomoc  zdrowotną  nauczycieli  zobligowany  został  do  określenia  rodzajów  tych 
świadczeń,  form,  warunków  i sposobu  ich  przyznawania.  Proponowana  uchwała  kompleksowo 
rozwiązuje problem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
oraz  nauczycieli  emerytów  i rencistów  szkół  prowadzonych  przez  Gminę  Wielichowo,  objętych 
świadczeniami socjalnymi. Projekt uchwały utrzymuje obowiązującą dotychczas zasadę naliczania 
środków na ten cel i nie skutkuje finansowo w budżecie. 
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/51/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 14 września 2011 r.

Regulamin przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieliemerytów, nauczycielirencistów szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej 

§ 1. 
Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym, 
zwane  dalej  środkami  finansowymi,  stanowią  0,3%  planowanych  rocznych  wynagrodzeń 
osobowych  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i placówkach  prowadzonych  przez  Gminę 
Wielichowo. 

§ 2. 
1. Niniejszy  regulamin  ma  zastosowanie  do  nauczycieli  zatrudnionych  co  najmniej  w połowie 
obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wielichowo oraz do nauczycieli emerytów 
i rencistów 

2. Warunek  dotyczący  zatrudnienia  uważa  się  za  spełniony  jeżeli  nauczyciel  jest  zatrudniony 
w kilku szkołach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, w każdej w wymiarze mniejszym niż 
połowa  obowiązującego  wymiaru  zajęć,  łącznie  w wymiarze  co  najmniej  połowy 
obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 3. 
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. 

1. Wysokość  jednorazowego  zasiłku  nie  może  przekraczać  30%  kwoty  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
w Dzienniku  Urzędowym  Rzeczpospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”  na  podstawie  art.  2 ust. 
4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1679 ze zm.). 

2. W  wyjątkowych  przypadkach  górna  granica  kwoty  zasiłku  wymieniona  w ust.1  może  być 
zwiększona do 60% w miarę posiadanych środków na ten cel. 

§ 4. 
Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

1) leczą  się  z powodu  przewlekłej  choroby  lub  gdy  przebieg  choroby  nauczyciela  jest  wyjątkowo 
ciężki, 

3) korzystają  z pomocy  leczniczej  specjalistycznej  w innej  miejscowości  mimo  istnienia  ośrodka 
zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania, 

4) odbywają długotrwałe leczenie szpitalne, 

5) korzystaniem z usług z zakresu protetyki dentystycznej, 

6) dokonują zakupów leków związanych z leczeniem stwierdzonych chorób. 
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§ 5. 
1. W  celu  otrzymania  zasiłku  pieniężnego  nauczyciele  składają  do  dnia  31  października  każdego 
roku  kalendarzowego  wniosek  do  Zespołu  EkonomicznoAdministracyjnego  Szkół 
w Wielichowie ul.Rynek 5. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę, 

b) rachunki, faktury za poniesione koszty leczenia, zakup leków, okularów korygujących wzrok, 
zabiegów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego itp. 

c) oświadczenie  o średnich  miesięcznych  dochodach  netto  z trzech  miesięcy  poprzedzających 
termin złożenia wniosku. 

4. Wniosek  o przyznanie  zasiłku  może  być  złożony  także  przez  prawnego  opiekuna  nauczyciela 
bądź przez dyrektora placówki lub nauczycielski związek zawodowy za zgodą nauczyciela. 

§ 6. 
1. Decyzję  w sprawie  przyznania  zasiłku  nauczycielowi  podejmuje  Burmistrz  Miasta  i Gminy 
Wielichowo. 

2. Opiniowanie wniosków o przyznanie  zasiłku  pieniężnego  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli 
należy do Komisji powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo. 

3. Komisja  przedstawia  Burmistrzowi  Miasta  i Gminy  Wielichowo  swoją  opinię  w sprawie 
złożonych wniosków w terminie 7 dni. 

§ 7. 
Przy  rozpatrywaniu  wniosków  nauczycieli  należy  brać  pod  uwagę  nie  tylko  wysokość 
udokumentowanych  kosztów  poniesionych  przez  nauczyciela  w związku  z przeprowadzeniem 
leczenia,  ale  również  całokształt  okoliczności wpływających  na  sytuację materialną  (np.  choroba 
przewlekła,  konieczność  dalszego  leczenia  w domu,  stosowania  specjalnej  diety,  zapewnienia 
dodatkowej opieki itp.) 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli-emerytów, nauczycieli-rencistów szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA
NAUCZYCIELI

Zalacznik1.pdf




Załącznik nr 1 do Regulamin przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 


nauczycieli-emerytów, nauczycieli-rencistów szkół i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę  Wielichowo, korzystających z opieki 


zdrowotnej 


 


 
WNIOSEK   


O  PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENI ĘŻNEGO NA POMOC  ZDROWOTNĄ DLA 
NAUCZYCIELI 


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


(imię i nazwisko) 
 


…………………………………………………………………………………………………. 
(adres zamieszkania i nr telefonu) 


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


(szkoła/przedszkole w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony) 
 


Zwracam się z prośbą o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną. 
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
W załączeniu: 
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą lub przebytą chorobę, 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (netto)  z trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o pomoc zdrowotną wynosi: ……………………………. 
Słownie:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………….                          ……………………………………. 
(data, miejscowość)                                                             (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej: 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 


Podpisy członków komisji: 
1)………………………………… 
2)………………………………… 
3)………………………………… 
4)………………………………… 
5)………………………………… 









