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UCHWAŁA NR XLV/349/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele w rozumieniu ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnieni w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego
wymiaru zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Opatów, którzy:
a) leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty z nią związane;
b) długotrwale korzystają z pomocy lekarza specjalisty;
c) ponoszą koszty zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, protez lub niezbędnej aparatury
medycznej.
2. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej przysługuje również emerytowanym
nauczycielom oraz nauczycielom na rencie, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli
zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów oraz osobom pobierającym nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne.
§ 2. 1. Świadczenie pomocy zdrowotnej udzielane jest raz w roku, w formie jednorazowego zasiłku
pieniężnego na pisemny wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez
nauczyciela albo inną upoważnioną przez nauczyciela osobę, jeżeli stan jego zdrowia nie pozwala mu na
złożenie wniosku osobiście.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające:
a) leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą,
b) długotrwałe leczenie specjalistyczne,
c) stosowanie protez, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej;
2) faktury lub rachunki potwierdzające dokonanie wydatku związanego z leczeniem lub zakupem, o których
mowa w § 1 ust. 1;
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3) upoważnienie, w przypadku o którym mowa w ust. 1;
4) zaświadczenie lub oświadczenie
poprzedzających złożenie wniosku.

o uzyskanych

dochodach

netto

z ostatnich

trzech

miesięcy

4. Wnioski o pomoc zdrowotną rozpatrywane są cztery razy w roku, nie później niż do ostatniego dnia
każdego kwartału.
§ 3. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa się corocznie w uchwale
Rady Miejskiej w sprawie budżetu na dany rok kalendarzowy.
§ 4. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala się, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy. Wysokość
pomocy nie może być wyższa niż 50% kwoty średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty obowiązującego
w dacie składania wniosku.
§ 5. Środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wyodrębnionymi w budżecie Gminy
dysponuje Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.
§ 6. Decyzje o przyznaniu i wysokości pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.
§ 7. W przypadku uzyskania przez nauczyciela pomocy zdrowotnej na podstawie nieprawdziwych danych,
nauczyciel, który uzyskał pomoc zdrowotną, obowiązany jest do jej natychmiastowego zwrotu.
§ 8. Środki finansowe niewykorzystane na świadczenia pomocy zdrowotnej w danym roku nie przechodzą
na rok następny.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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