
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/284/2018 

RADY GMINY MIEDŹNA 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych 

świadczeń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 

Rada Gminy Miedźna uchwala 

§ 1. Przyjąć regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/64/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Gminie 

Miedźna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Miedźna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 

 

 

Stanisław Lubański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 marca 2018 r.

Poz. 1452



Załącznik do Uchwały Nr XLVII/284/2018 

Rady Gminy Miedźna 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

Regulamin 

określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń 

 

§ 1. 1. Regulamin obowiązuje w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedźna. 

2. Regulamin określa: 

1) rodzaje świadczeń przyznawania pomocy zdrowotnej, 

2) warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 2. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie zasiłku pieniężnego obejmującego całkowitą lub częściową 

refundację kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną jest poniesienie przez nauczyciela kosztów: 

1) zakupu lekarstw, 

2) leczenia sanatoryjnego przysługującego na podstawie skierowania od lekarza, 

3) związanych z opłatami za leczenie lub rehabilitację zdrowotną, 

4) zakupu urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji 

w związku z trwającą powyżej 30 dni chorobą lub rehabilitacją, 

5) zakupu okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wzrok, 

6) zakupu protez, 

7) badań specjalistycznych. 

§ 4. 1. Zasiłek pieniężny na pomoc zdrowotną, o którym mowa w § 2 przyznawany jest na podstawie 

złożonego przez nauczyciela wniosku. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej, 

2) imienne rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty, o których mowa w § 3; 

3) oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie 

domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. może złożyć w imieniu zainteresowanego nauczyciela również jego 

opiekun, jeżeli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na samodzielne podejmowanie czynności w tym zakresie. 

4. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wnioskodawca składa w sekretariacie Urzędu Gminy 

Miedźna, ul. Wiejska 131, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli”, 

do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał, zaś w ostatnim kwartale do 30 listopada. 

§ 5. 1. Pomocy zdrowotnej udziela Wójt Gminy Miedźna. 

2. Pomoc zdrowotna może być udzielona wnioskodawcy jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. 

3. Przy ustalaniu pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

1) czas trwania i rodzaj choroby, 

2) konieczność podjęcia długotrwałego i kosztownego leczenia specjalistycznego lub jego kontynuację, 
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3) wysokość środków, którą nauczyciel przeznaczył na pomoc zdrowotną, 

4) sytuację materialną, w tym wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny 

wnioskodawcy. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, Wójt Gminy 

Miedźna wzywa nauczyciela do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. O przyznaniu pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania nauczyciel zawiadamiany jest pisemnie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1452


		2018-03-06T09:55:53+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




