
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

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 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 2014 r. poz. 191) - 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. W ramach pomocy zdrowotnej nauczycielowi, który korzysta z opieki zdrowotnej przyznaje się pomoc 
zdrowotną z przeznaczeniem, w szczególności na:

1) pokrycie kosztów konsultacji i badań specjalistycznych;

2) zwrot kosztów zakupu lekarstw - w przypadku gdy choroba jest przewlekła i wymaga długotrwałego 
leczenia;

3) zwrot kosztów badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 
i protez.

§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić nauczyciel.

§ 6. Pomoc zdrowotna może być udzielana nauczycielowi nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 7. 1. Do wniosku o pomoc zdrowotną nauczyciel dołącza aktualne zaświadczenie lekarskie świadczące 
o korzystaniu z opieki zdrowotnej wystawione nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku oraz 
oświadczenie o wysokości dochodu ze wszystkich źródeł (brutto) z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, 
w którym został złożony wniosek a także dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów.

2. Do wniosku nauczyciel dołącza opinię dyrektora szkoły co do zasadności udzielenia pomocy zdrowotnej, 
potwierdzenie zatrudnienia nauczyciela lub przejście na emeryturę bądź na nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne. Wymóg dołączenia opinii nie dotyczy nauczyciela będącego dyrektorem szkoły.

3. Wnioski złożone w danym kwartale najpóźniej 7 dni przed końcem kwartału będą rozpatrywane do 
końca tego kwartału, przy czym w ostatnim kwartale do 15 grudnia danego roku.

§ 8. Przy rozpatrzeniu wniosku bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności konieczność przeprowadzenia 
badań specjalistycznych wynikających z zaświadczeń lekarskich, a w pozostałych przypadkach 
udokumentowaną imiennymi fakturami wysokość poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, badań 
diagnostycznych i zabiegów rehabilitacyjnych a nadto oświadczenia o konieczności stosowania specjalnej 
diety, dodatkowej opieki w okresie choroby i zakupu drogich leków.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie 
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu jej 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Komprachcice (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 35, poz. 1361)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Antoni Wencel
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