
UCHWAŁA NR XXI.144.2016
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 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 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 72 ust. 1  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,  Rada Gminy 
Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379) – dalej zwaną Karta Nauczyciela, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice;

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, o których mowa 
w art.72 ust. 1 i ust. 4 Karty Nauczyciela.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach łącznie w wymiarze  co 
najmniej ½ etatu, dla których Gmina Komprachcice jest organem prowadzącym oraz nauczycielowi emerytowi, 
renciście lub pobierającemu nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) ponoszeniem przez nauczyciela kosztów leczenia specjalistycznego, w tym: badań diagnostycznych, 
konsultacji, hospitalizacji i leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu środków 
farmaceutycznych i dietetycznych – w związku z prowadzonym leczeniem specjalistycznym, 
zaangażowaniem wykwalifikowanej opieki medycznej, transportu medycznego;

2) ponoszeniem przez nauczyciela kosztów zakupu medycznych środków pomocniczych i usług, w tym – nie 
częściej niż raz na 3 lata – szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych, protez.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje się w formie zasiłku pieniężnego obejmującego refundację całości lub 
części poniesionych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, w zależności od 
posiadanych środków finansowych.

2. Pomoc zdrowotną przyznaje się raz w roku kalendarzowym.

§ 5. Wysokość zasiłku pieniężnego nie może przekroczyć 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z 2016 r. poz. 1265).

§ 6. 1. Świadczenia ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
przyznawane są na wniosek zainteresowanego nauczyciela.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką lub przewlekłą chorobę wystawione nie później niż 
jeden miesiąc przed datą złożenia wniosku;

2) oryginalne imienne dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę koszty 
leczenia lub zakupu środków farmaceutycznych i dietetycznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku – w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie zasiłku na podstawie § 3 ust. 2 
pkt 1 uchwały;

3) oryginalne imienne dokument (faktury, rachunki)  za zakup środków pomocniczych i usług potwierdzające 
poniesione przez wnioskodawcę koszty leczenia w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
– w odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie zasiłku na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały;
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4) oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny ze wszystkich źródeł (brutto) z trzech miesięcy 
poprzedzających  miesiąc, w którym został złożony wniosek.

§ 7. 1. Wnioski należy składać  za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest lub był 
zatrudniony, w terminie do dnia 30 października danego roku.

2. W przypadku likwidacji szkoły, będącej ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela, wniosek składa się 
za pośrednictwem dyrektora szkoły, w której jest naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
dla tego nauczyciela (emeryta, rencisty bądź pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

3. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji kompletności złożonej dokumentacji oraz potwierdza zatrudnienie 
nauczyciela, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub pobierającego nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne potwierdza fakt odejścia nauczyciela na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne  i przekazuje zweryfikowaną i kompletną dokumentację Wójtowi Gminy Komprachcice 
w terminie do 15 listopada danego roku.

4. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach, wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 
należy składać tylko do dyrektora jednej szkoły.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu oraz o wysokości pomocy zdrowotnej lub decyzję odmowną podejmuje Wójt 
Gminy Komprachcice, biorąc pod uwagę okoliczności wymienione  w § 3,  § 4, § 5 i § 6.

2. Pomoc zdrowotną przyznaje się – w przypadku złożenia kompletnej dokumentacji – w terminie do 
30 listopada, a w przypadku konieczności uzupełnienia przez nauczyciela dokumentacji w terminie 14 dni od 
dnia wpływu kompletnego wniosku.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa 
w § 6 ust. 2, nauczyciel zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek zostanie pozostawiony 
bez rozpatrzenia, o czym nauczyciel zostanie poinformowany pisemnie.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/209/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa  Opolskiego poz. 2064).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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