
Uchwała  Nr 115/XXV/2008 
 

Rady Gminy Opatów 
z dnia 21.10.2008 r. 

 
 

w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej  dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art.40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 
72 ust 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.). 
 
 
                                      Rada Gminy uchwala co następuje: 
       
      § 1 
 
 
Określić rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach środków 
finansowych przyznawanych na pomoc zdrowotną  oraz warunki i sposób ich 
przyznawania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 
      § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 Przewodniczący 
 Rady Gminy Opatów 

 Witold Łacny  

 



                                                                             Załącznik do Uchwały 
                                                                             Rady Gminy w Opatowie 
                                                                             Nr 115/XXV/2008  
                                                                             z dnia 21.10.2008 r. 
 
 
 

Rodzaje, warunki i sposoby przyznawania świadczeń przyznawanych  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy 

zdrowotnej. 
 
 
1. Ustalenia niniejsze stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r. Nr 79, 
poz. 674 ze zm.) zatrudnionych w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązującego wymiaru godzin w szkole oraz nauczycieli emerytów  
i rencistów. 

 
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pienięŜnej przez Wójta 

Gminy w odniesieniu do dyrektora a dyrektor szkoły do nauczycieli. 
 
3. O wysokości zapomogi pienięŜnej na pomoc zdrowotną decyduje Wójt Gminy 

w granicach środków przyznawanych na ten cel z puli środków finansowych 
zawartej w budŜecie gminy na rok kalendarzowy. 
Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w roku 2008 wynoszą 
4000,00 zł. 
 

4. Ze środków finansowych, o których mowa w ust.3 mają prawo korzystać 
nauczyciele, którzy: 

1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki słuŜby zdrowia w ich 
miejscu zamieszkania, 

2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy 
przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo cięŜki, 

3)  muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości, 
mimo istnienia publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania 
 

5. Środki finansowe przeznaczone są na: 
1) częściowy zwrot kosztów zabiegów, których nie refunduje NFZ 



2) częściowy zwrot kosztów niezbędnych usług specjalistycznych: okulistycznych, 
laryngologicznych i dentystycznych związanych  
z wykonywaniem zawodu nauczyciela. 

3) częściowy zwrot kosztów zapewniających dodatkową opiekę choremu 
nauczycielowi. 
 

6. Zasiłek przyznawany jest raz w roku kalendarzowym, w uzasadnionych 
przypadkach cięŜkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby zasiłek moŜe być 
przyznany dwa razy w roku. 

 
7. Wysokość jednorazowego zasiłku wynosi od 100 do 200 zł. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zasiłek moŜe być przyznany w kwocie 500 zł. 
 
8. Wójt Gminy przyznaje zapomogi pienięŜne po zasięgnięciu opinii komisji 

powołanej do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zapomogi, zwanej 
dalej komisją. 

 
9. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, 
2) jako członkowie: 
- po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających  

w placówkach oświatowych, 
- po jednym przedstawicielu szkół podstawowych, 
- przedstawiciel gimnazjum. 
 

10. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, według kolejności ich składania  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których zalicza się leczenie 
onkologiczne wnioski rozpatrywane są poza kolejnością.  
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie potwierdzające warunki 
uzasadniające przyznanie świadczenia  wystawione przez lekarza specjalistę. 

 
11.  Posiedzenia komisji odbywać się będą w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej niŜ 

dwa razy w roku. 
Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy składu. 

 
12.  Decyzję w sprawie przyznania zasiłku podejmuje Wójt Gminy lub osoba 

    przez niego upowaŜniona, po zapoznaniu się z opinią komisji. 
 
 
 


