
UCHWAŁA Nr V/35/07 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 25 kwietnia 2007r. 

 
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
 
 
 Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95) 
Rada Gminy w Lubrzy uchwala co następuje: 
 
 

§1. 
 

1. W budŜecie gminy przeznacza się corocznie odpowiednie środki finansowe na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określone są na kaŜdy rok w 
planach finansowych placówek oświatowych. 

 
§2. 

 
Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mogą korzystać nauczyciele 
zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści. 
 

§3. 
 
Świadczeniem pienięŜnym pomocy zdrowotnej jest zasiłek pienięŜny. 
 

§4. 
 
Zasiłek pienięŜny z pomocy zdrowotnej moŜe być przyznany nauczycielowi nie częściej  niŜ 
jeden raz w roku kalendarzowym. 
 

§5. 
 
Świadczenie pienięŜne pomocy zdrowotnej przyznawane jest: 

1. na pisemny wniosek nauczyciela, 
2. bez wniosku nauczyciela – po powzięciu przez pracodawcę wiadomości o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi takiego świadczenia. 
 

§6. 
 
Do wniosku o przyznanie świadczenia pienięŜnego pomocy zdrowotnej nauczyciel dołącza: 

1. zaświadczenie lekarskie 
2. oświadczenie o dochodach brutto na 1 członka rodziny ze wszystkich źródeł 

przychodu osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku o pomoc 
zdrowotna. 



§7. 
 
Wnioski o przyznanie świadczenia pienięŜnego pomocy zdrowotnej naleŜy składać w 
terminach: 

1) do 31 maja 
2) do 30 listopada 

danego roku budŜetowego. 
 

§8. 
 
Ze świadczeń pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

1) leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo 
cięŜki, 

2) muszą korzystać ze specjalistycznej pomocy lekarskiej i ponoszą dodatkowe koszty 
leczenia. 

 
§9. 

 
1. Rozpatrywaniem wniosków o świadczenia pienięŜne pomocy zdrowotnej                     

i przyznawaniem zasiłków zajmuje się komisja powołana przez dyrektora szkoły, 
przedszkola. 

2. Komisja rozpatruje złoŜone wnioski dwa razy w roku: 
- do końca czerwca, 
- do 15 grudnia.  

3.  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach wniosek moŜe być rozpatrzony     
     przez  Komisję w dowolnym czasie. 
 

§10. 
 
O przyznaniu lub odmowie przyznania nauczycielowi świadczenie pienięŜnego pomocy 

zdrowotnej pracodawca powiadamia go na piśmie. 
 
 

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

 
 

            PRZEWODNICZĄCY 
        RADY GMINY W LUBRZY 
              
            Krzysztof Sobstyl 
 
 
 
 
 


