
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII.270.2018 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom 

szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.: 

poz. 60 i 2203) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1; 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w wymiarze co 

najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz nauczyciela po 

przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z tych jednostek; 

4) świadczeniu - należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne przyznawane w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 3. 1. W budżecie Gminy Miasto Złotów zabezpiecza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli szkół w wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w Złotowie w stosownej uchwale. 

2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, dysponuje Burmistrz Miasta Złotowa. 

§ 4. 1. Świadczenie udzielane jest w formie bezzwrotnego zasiłku zdrowotnego. 

2. Warunkiem przyznania świadczenia jest: 

1) przewlekła lub ciężka choroba nauczyciela, 

2) długotrwałe leczenie, 

3) ponoszenie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej. 

3. Świadczenie przyznawane jest na dofinansowanie: 

1) zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej, 
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2) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej, 

3) zakupu lekarstw, 

4) kosztów leczenia specjalistycznego. 

§ 5. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, 

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, 

3) sytuacji materialnej nauczyciela, 

4) wysokości środków zapewnionych na ten cel w budżecie, 

5) liczby złożonych wniosków. 

§ 6. 1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia może skorzystać z tej formy pomocy raz 

w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Maksymalna wysokość przyznanego świadczenia w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa 

od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w tym okresie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby nauczyciel 

może skorzystać więcej niż raz w roku kalendarzowym z pomocy zdrowotnej, o której mowa w ust. 1. Przepisu 

ust. 2 w takim przypadku nie stosuje się. 

§ 7. 1. Świadczenie udzielane jest na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku nauczyciela 

skierowanego do Burmistrza Miasta Złotowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony lub był zatrudniony (dotyczy emerytów i rencistów oraz osób otrzymujących świadczenie 

kompensacyjne), nie później niż w ciągu jednego roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do 

przyznania pomocy zdrowotnej. 

2. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się w terminie do 10 września każdego roku do dyrektora, 

który dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem formalnym, potwierdzając jednocześnie 

zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku braku zatrudnienia nauczyciela potwierdza fakt odejścia na emeryturę, 

rentę nauczycielską lub świadczenie kompensacyjne z danej szkoły. 

3. Dyrektor przekazuje wnioski, o których mowa w ust. 1, do Burmistrza Miasta Złotowa w terminie do 

20 września każdego roku. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby świadczenie 

może być przyznane nauczycielowi poza wyznaczonym terminem. 

5. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczenia składa dyrektor weryfikacji opisanej 

w ust. 2 dokonuje Burmistrz Miasta Złotowa. 

§ 8. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające leczenie lub konieczność zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego i innych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i inne wymienione  

w § 4 ust. 2 uchwały lub oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku, 

3) oświadczenie nauczyciela o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku. 

§ 9. 1. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 

podejmuje Burmistrz Miasta Złotowa w terminie do 15 października każdego roku. 

2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ostateczny. 

3. Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazuje się do wnioskodawcy w formie pisemnej. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Żelichowski 
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