Uchwała Nr 214/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 2 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i 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.2) Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§1. Nauczycielom, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwanymi dalej „nauczycielami”, przyznaje się
świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.
§2. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:
1)

przewlekłą chorobą nauczyciela, np. schorzenia nowotworowe, cukrzyca,

choroby krążenia, itp.,
2)

długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego

leczenia w domu,
3)

długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4)

koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych (szkieł kontaktowych w przypadku

nauczyciela wychowania fizycznego) lub aparatu słuchowego,
5)

stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1218, Nr220, poz. 1600, z 2007 r. 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 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r.
Nr 1 poz. 1

§3.

Ustala

się

następujące

rodzaje

świadczeń

finansowanych

lub

dofinansowanych w ramach pomocy zdrowotnej:
1)

zapomoga zdrowotna w przypadku długotrwałego lub przewlekłego leczenia,

2)

zasiłek na zakup leków,

3)

refundacja kosztu dojazdów na leczenie i pobyt w szpitalu,

4)

refundacja kosztów zabiegów medycznych,

5)

refundacja kosztów pomocy leczniczej specjalistycznej,

6)

refundacja dodatkowej opieki w czasie choroby,

7)

refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych.
§4. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej udzielane są w formie pieniężnej

zapomogi bezzwrotnej przyznawanej przez dyrektorów placówek oświatowych,
z zastrzeżeniem ust. 8
2. Wysokość zapomogi bezzwrotnej uzależniona jest od:
1)

środków finansowych określonych na ten cel w uchwale budżetowej,

2)

rodzaju

i

przebiegu

choroby

oraz

okoliczności

z

tym

związanych,

wpływających na sytuację materialną nauczyciela,
3)

wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów
leczenia,

4)

sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, z uwzględnieniem poniesionych

przez nauczyciela wydatków.
3. Warunkiem przyznania zapomogi bezzwrotnej jest złożenie przez
wnioskodawcę wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
4. Do wniosku powinny być dołączone:
1)

oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny,

z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną,
2)

aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia nauczyciela,

3)

kopie rachunków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie

własne nauczyciela, z wyszczególnieniem kosztów za świadczenia pomocy
zdrowotnej, o których mowa w § 3.
5. Wniosek składany jest przez nauczyciela. Z wnioskiem mogą wystąpić
również inne osoby, upoważnione przez nauczyciela, w przypadku, gdy nauczyciel
ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

6. Wnioski rozpatrywane będą w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
7. O terminie rozpatrywania wniosków powiadamia się zainteresowanych na
co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpatrywania.
8. W stosunku do dyrektorów placówek oświatowych, przyznania zasiłku
pieniężnego dokonuje Burmistrz Miasta Józefowa. Przepisy ust. 2-7 stosuje się
odpowiednio.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

