UCHWAŁA NR XVI/121/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) – Rada
Miejska w Stroniu Śląskim uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. nauczycielu bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców oraz innych
pracowników pedagogicznych o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie, w tym także nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w tych szkołach;
2. szkole, bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół
szkół lub placówkę oświatową, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie;
3. dyrektorze bez bliższego określenia – rozumie się przez to osobę, której powierzono pełnienie funkcji
dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 2 .
§ 2. Corocznie w budżecie Gminy Stronie Śląskie wyodrębnia się środki finansowe z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 , w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego,
w ramach środków finansowych, o których mowa w § 2;
2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej są
nauczyciele, o których mowa w § 1 ust. 1;
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi świadczenia jest spełnienie przez niego, co najmniej jednego
z poniższych kryteriów:
1) stan zdrowia wymaga leczenia specjalistycznego, bądź specjalistycznej lub dodatkowej opieki w szczególności:
badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, hospitalizacji, stosowania zalecanej przez lekarza diety,
sprawowania opieki przez osoby trzecie;
2) stan zdrowia wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego lub środków pomocniczych niezbędnych
dla dalszego prawidłowego wykonywania zawodu, w szczególności: okularów, aparatów słuchowych, protez.
4. Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi raz na rok , w wysokości do 50% stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem zawodowym
wg stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, a uzależniona jest w szczególności od:
1) łącznych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela, potwierdzonych właściwymi dokumentami;
2) sytuacji materialnej (wysokości brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny nauczyciela) i rodzinnej
(m.in. konieczność sprawowania przez członków rodziny opieki nad nauczycielem), potwierdzonych
właściwymi dokumentami.
§ 4. 1. Świadczenie , o którym mowa w § 3 ust. 1, przyznawane jest na pisemny wniosek:
1) nauczyciela uprawnionego do korzystania z pomocy zdrowotnej;
2) rady pedagogicznej szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony;
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3) członka rodziny nauczyciela lub jego opiekuna, jeżeli uprawniony nauczyciel z uwagi na stan zdrowia nie jest
w stanie samodzielnie podejmować czynności w tym zakresie.
2. Wnioski , których mowa w ust. 1 składa się do Burmistrza Stronia Śląskiego w każdym czasie.
3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, poświadczony przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest
lub był zatrudniony powinien zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko, adres zameldowania/adres do korespondencji nauczyciela, którego wniosek dotyczy;
2) imię i nazwisko, adres wnioskodawcy;
3) nazwa i adres szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony oraz okres zatrudnienia;
4) uzasadnienie złożenia wniosku;
5) spis dokumentów dołączonych do wniosku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć w szczególności:
1) zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego dla rodzaju choroby specjalistę, potwierdzające stan
zdrowia nauczyciela, wydane nie później niż w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
2) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, o ile ubieganie się o świadczenie związane jest z tą
niepełnosprawnością, bądź kserokopie innych dokumentów potwierdzających stan zdrowia nauczyciela;
3) oryginały imiennych faktur i rachunków potwierdzających koszty leczenia nauczyciela;
4) oświadczenie o wysokości dochodu brutto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nauczyciela obliczonego
za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną nauczyciela.
§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia oraz o jego wysokości podejmuje
Burmistrz Stronia Śląskiego.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 Burmistrz Stronia Śląskiego podejmuje:
1) do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, w stosunku do wniosków złożonych od dnia 1 stycznia do 31
maja danego roku kalendarzowego oraz od dnia 16 listopada do dnia 31 grudnia poprzedniego roku
kalendarzowego;
2) do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego w stosunku do wniosków złożonych od dnia 1 czerwca do
dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.
3. Burmistrz Stronia Śląskiego informuje zainteresowanego nauczyciela na piśmie o przyznaniu lub
nieprzyznaniu świadczenia.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie przysługuje nauczycielowi od niej prawo wniesienia
odwołania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku
Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa
do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach
odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania. Ponadto uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę,
rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Natomiast zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku – Karta Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 72 ust. 1 wykonuje rada
gminy. W tym stanie rzeczy zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz
sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
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