
   

                                                 UCHWAŁA NR 244/ 2010                                
                          Rady Miejskiej w Jastrowiu 
                            z dnia 30 marca 2010 r. 

 
w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
 

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 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,             
Nr 175 poz.1457;  z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 
poz.1218;  z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 
poz.1241) oraz art.72 ust.1, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 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, Nr 247 poz.1821; z 2008 r. Nr 145 poz.917, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 1 
poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz. 1706)                       
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala się, co następuje: 
 

§1. 1.  Uchwała określa rodzaje świadczeń  przyznawanych w ramach  pomocy 
zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania w placówkach  oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację celu określonego                
w ust.1, określa corocznie uchwała budŜetowa w wysokości nie mniejszej niŜ 0,3 % środków 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
3. Dysponentem środków finansowych jest dyrektor placówki oświatowej. 
 

§2.1. Do otrzymania pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i 
inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie, korzystający z opieki zdrowotnej, zwani dalej 
nauczycielami. 
2. Uprawnienia, o których mowa w ust.1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę 
lub rentę. 
3. Nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę są uprawnieni do otrzymania pomocy 
zdrowotnej u pracodawcy, u którego byli zatrudnieni bezpośrednio przed przejściem na 
emeryturę lub rentę. 
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom, którzy leczą się w miejscu zamieszkania 
lub innej miejscowości z powodu przewlekłej lub cięŜkiej choroby. 
5. Nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach oświatowych moŜe ubiegać się o pomoc 
zdrowotną tylko u jednego pracodawcy. 
 

§ 3. 1. Pomoc  zdrowotna  dla  nauczycieli   obejmuje  refundację  w  całości lub                 
w części udokumentowanych kosztów, w tym: 
1) zakupu leków, sprzętu medycznego, protez, okularów zgodnie z zaleceniami lekarza, 
2) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, 
3) specjalistycznego leczenia,  
4) pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, 
5) usług rehabilitacyjnych. 
2. Pomoc zdrowotna ma charakter bezzwrotny i udziela się jej w formie pienięŜnej.  



   

 
§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złoŜenie przez nauczyciela do 

dyrektora placówki oświatowej wniosku zawierającego opis choroby wraz z opisem 
przebiegu leczenia, oraz wysokość kwoty, o jakiej przyznanie ubiega się nauczyciel. Do 
wniosku naleŜy dołączyć: 
1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 
lekarza specjalisty, wystawione nie później niŜ jeden miesiąc przed datą złoŜenia wniosku, 
2) imienne rachunki lub faktury za świadczenia, o których mowa w § 3 ust.1 wystawione  w 
danym roku szkolnym, 
3) oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka 
rodziny nauczyciela za miesiąc poprzedzający miesiąc złoŜenia wniosku, przy czym 
miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 221 poz. 1738 ze 
zm.). 
2. Z wnioskiem o przyznanie pomocy, w imieniu i za zgodą nauczyciela, mogą wystąpić 
równieŜ: 
1) rada pedagogiczna szkoły, 
2) organizacja związkowa, do której nauczyciel naleŜy, 
3) dyrektor szkoły. 
 

§ 5. Nauczyciel moŜe ubiegać się o pomoc zdrowotną jeden raz w roku szkolnym. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜe być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna 
w ramach posiadanych środków finansowych. 

 
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel składa dyrektorowi 

szkoły. 
2. JeŜeli wniosek nie zawiera wszystkich elementów, o których mowa w § 4 ust. 1, dyrektor 
szkoły wzywa nauczyciela do jego uzupełnienia. 

 
§ 7. Wysokość jednorazowej pomocy zdrowotnej nie moŜe być niŜsza niŜ 150,00 zł i 

nie moŜe przekraczać kwoty  450 zł. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta                           

w Jastrowiu. 
 
 § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                           

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 



   

Uzasadnienie 
 

do uchwały nr  244/ 2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Jastrowie. 
 

Zgodnie z art.72 ust.1, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami) – organy prowadzące szkoły 
przeznaczają corocznie w budŜetach odpowiednie środki finansowe                               z 
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich 
przyznawania. 
Projekt uchwały ustala rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania 
      W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 


