
         Uchwała Nr  IX/49/2011 
         Rady Gminy RozdraŜew 

                                                        z dnia 29 czerwca 2011r. 
 
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się 
co następuje: 
 
§ 1. 1. W budŜecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla  
            nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 
       2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na kaŜdy rok 

  budŜetowy w planach finansowych szkół i placówek, dla których organem   
  prowadzącym jest Gmina RozdraŜew. 

 
§ 2. 1. Środki finansowe wymienione w § 1 tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 

 2. Środkami funduszu dysponuje Wójt Gminy RozdraŜew. 
 3. Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla   
     nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej. 

       4. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego prowadził  będzie Gminny  
           Zespół Szkół i Przedszkoli w RozdraŜewie. 
 
§ 3. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są korzystający 

     z opieki zdrowotnej: 
1) nauczyciele zatrudnieni, w wymiarze co najmniej ½obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szkołach  
      i placówkach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
2) nauczyciele emeryci i renciści oraz nauczyciele otrzymujący świadczenia 

rekompensacyjne ze szkół i placówek  prowadzonych przez Gminę 
RozdraŜew. 

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uwaŜa się za spełniony równieŜ, jeŜeli nauczyciel 
jest zatrudniony w kilku szkołach, o których mowa w § 1 ust. 2 i w Ŝadnej z tych szkół 
nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, 
łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru 
zajęć dla danego stanowiska. 

 
§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pienięŜnego – zasiłku  
           zrealizowanego zgodnie ze złoŜonym przez nauczyciela wnioskiem, którego wzór  
           stanowi załącznik do uchwały. 

2.  Pomoc, o której mowa w ust. 1 jest zapomogą o charakterze socjalnym. 
 
§ 5. 1. Zasiłki pienięŜne na pomoc zdrowotną przyznaje się na podstawie wniosków  
           złoŜonych  do  organu o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2.  Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem zasiłków na pomoc zdrowotną zajmuje  
     się  komisja powoływana przez organ o którym mowa w § 2 ust. 2. na okres jednego    
     roku  kalendarzowego. 

      



     3. W skład komisji wchodzą: 
    1) przedstawiciel organu prowadzącego – jako przewodniczący, 
    2) dwóch nauczycieli  zatrudnionych w szkołach / placówkach na terenie  gminy. 
    3) emerytowany nauczyciel. 

     4. W przypadku złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej przez członka 
           komisji,  przewodniczący komisji wyłącza go z dalszego postępowania. Komisja  
           obraduje  w zmniejszonym składzie. 
     5. Komisja ma prawo podjąć obrady i moŜe  podejmować decyzje mimo nieobecności 
         jednego członka komisji.     
    6. Komisja rozpatruje wnioski dwa razy w roku w miesiącach czerwcu i listopadzie. 
         Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
    7. Wypłata zasiłków pienięŜnych przez jednostkę o której mowa § 2 ust. 4  w następuje  
         po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu ich przez  komisję, na podstawie protokołu 
         komisji. 
 
§ 6. Ze środków finansowych funduszu mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

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

2) muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo 
istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania. 

3) ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego itp. 
 
§ 7. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku                             
z przeprowadzonym leczeniem, rehabilitacja itp., 

2) sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny, 
3) stan zdrowia i całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną  
     ( choroba obłoŜna, przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu,  
      zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp.). 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną nauczyciel 
dołącza odpowiednie dokumenty: 

1) zaświadczenie lekarskie lub rachunki za leczenie, 
2) oświadczenie o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej                 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
3.  Wysokość zasiłku zaleŜy od moŜliwości finansowych funduszu. 
4.  Uprawniony moŜe skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a  w szczególnie 
     uzasadnionych przypadkach cięŜkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej  
     choroby – dwukrotnie. 
      

§ 8. Komisja informuje na piśmie osobę zainteresowaną o przyznaniu lub odmowie      
       przyznania zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną. 
 

§ 9. Traci moc Uchwała  Nr VI/30/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 26 kwietnia 2007r.  
       w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   
       korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
       w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

   Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
                                                                                                Artur Jakubek 



        Załącznik do Uchwały Nr IX/49/2011 
        Rady Gminy RozdraŜew 
        z dnia 29 czerwca 2011r.  

 
Wniosek 

o przyznanie zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną. 
 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy..................................................................... 

Adres zamieszkania........................................................................................ 

Uzasadnienie wniosku 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Załączniki: 

a. ................................ 

b. ................................ 

c. ................................ 

       ......................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenie wnioskodawcy: 
Ja niŜej podpisany oświadczam Ŝe: 

1) średni miesięczny dochód (brutto) wszystkich członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł z trzech ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę  złoŜenia wniosku wynosi-...................... 

2) ilość członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym -......... 
3) średni miesięczny dochód (brutto) na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł z 

trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o pomoc zdrowotna 
wynosi:...................(słownie............................................................................................) 

Prawdziwość wyŜej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy 
odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 kodeksu karnego. 
 
 
..................................,dnia........................          ............................................... 
             (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 



 
 
Adnotacja komisji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku na cele zdrowotne: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................... 

 

 

       1. ............................................... 

       2. ............................................... 

       3. ............................................... 

       4. ............................................... 
               (podpisy członków komisji) 
  

 

...................................................... 
          (miejscowość, data) 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
                                                                                                    Artur Jakubek 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uzasadnienie 
 
 Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.), niezaleŜnie od przysługującego 
nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, 
organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budŜetach  środki finansowe z 
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich 
przyznawania. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 4 cyt. wyŜej ustawy uprawienia, o których mowa w ust. 1 
zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne. 
 W budŜecie gminy corocznie przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Proponowana uchwała określa warunki                    
i tryb przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. 
 Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe. 
 
 
 
 

                                                                               Wójt Gminy 
                                                                                                    Mariusz Dymarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


