
UCHWAŁA NR XXIX/222/13
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli

Na  podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,poz. 1650 i Nr 219, 
poz. 1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013r. poz. 675)     
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilków, w dalszej treści zwanych placówkami oświatowymi 
oraz emerytów i rencistów byłych pracowników korzystających z opieki zdrowotnej, a także wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 

§ 2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wyodrębnia się w budżetach placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilków, w wysokości 0,2% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

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

§ 4. Świadczenie pieniężne może zostać przyznane nauczycielowi w związku z: 

1) przewlekłą chorobą lub długotrwałym leczeniem; 

2) nagłą ciężką chorobą; 

3) zakupem leków; 

4) poniesionymi wydatkami związanymi z leczeniem, w tym na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, 
ortopedycznego oraz innych środków i urządzeń, których potrzeba posiadania wynika 
z niepełnosprawności.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie  przez nauczyciela  wniosku 
i udokumentowanie sytuacji materialnej. 

2. Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie; 

2) udokumentowane koszty zakupu leków (faktury, rachunki); 

3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł 
przychodów osiągniętych w roku poprzedzajającym okres ubiegania się o pomoc zdrowotną 
- kserokopia zeznania o wysokosci dochodu PIT, a w przypadku emerytów i rencistów rozliczenie z ZUS.

§ 6. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych; 

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia; 

3) wysokości dochodu na członka rodziny.

2. Wysokość świadczenia pieniężnego ustala dyrektor placówki oświatowej mając na uwadze zapis ust.1 
oraz wielkość zaplanowanych na ten cel środków i liczby składanych wniosków, z zastrzeżeniem, że wysokość 
jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. 
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3. Świadczenie przyznaje dyrektor placówki oświatowej zatrudniający nauczyciela, a w przypadku 
nauczyciela emeryta lub rencisty dyrektor placówki oświatowej, z której dany nauczyciel odszedł na emeryturę 
lub rentę, po zasięgnięciu opinii komisji, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Komisję, o której mowa w ust. 3 powołuje dyrektor placówki oświatowej. 

5. Świadczenie dla dyrektora placówki oświatowej przyznaje Wójt Gminy.

§ 7. Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele jeden raz w roku, przy czym w szczególnych 
przypadkach świadczenie to może być przyznane powtórnie w danym roku. 

§ 8. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie 
określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

Id: 00006C8C-0CAA-4316-9707-133870E3AEA3. Podpisany Strona 2



 

 

 

 

 

………………….…………………..                                                  ………………………………… 
                    (imię i nazwisko)                                                                                                                  (miejscowość i data) 

………………………………………   
                            (adres)        

 

…………….……………………….. 
      (aktualne lub ostatnie zatrudnienie)        

 

                                                                         Dyrektor  

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

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

 

W N I O S E K 

 o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli 

 

Wnoszę o przyznanie świadczenia pieniężnego w związku z: 

1) przewlekłą chorobą lub długotrwałym leczeniem; 

2) nagłą ciężką chorobą; 

3) zakupem leków; 

4) poniesionymi wydatkami związanymi z leczeniem, w tym na zakup niezbędnego sprzętu  

rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz innych środków i urządzeń, których potrzeba  

posiadania wynika z niepełnosprawności. 

 
Oświadczam, że dochód na członka rodziny (brutto, ze wszystkich źródeł) wynosi 

………………... zł. 

                                                                                           …………………………….. 
                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. Zeznanie PIT. 

2. Rozliczanie z ZUS w przypadku emerytów i rencistów. 

3………………………….……….….… 

4………………………..………..….….. 

5………………………….…………….. 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/222/13

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 15 października 2013 r.
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OPINIA KOMISJI: 

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

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

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

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

                                                                                                                          

                                                                                                                                                       

…………………………… 
                                                                                                                                     (miejscowość  i data) 

                                                                                                                                                                      

…………………………… 
                                                                                                                                

…………………………… 

 

…………………………… 
                                                                                                                                                    (podpisy członków komisji) 

    

 

 

DECYZJA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

Przyznaję* odmawiam przyznania* - świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela  

 

w formie……………………………………………………………………………….……………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                     (miejscowość  i data) 

                                                                                                                                                                      

…………………………… 
                                                                                                                                

…………………………… 

 

…………………………… 
                                                                                                                                                    (podpisy członków komisji) 

                                                                                             

 

 

 

 niepotrzebne skreślić      
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