
 

 

UCHWAŁA NR VIII.67.2019 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) - na wniosek Burmistrza 

Strumienia po zaopiniowaniu przez związki zawodowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 

w Strumieniu - Rada Miejska w Strumieniu 

uchwala: 

§ 1. Ustala się Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Do spraw o przyznanie pomocy zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 3. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r., Nr 99, 

poz. 2021, z 2008 r., Nr 71, poz. 1601, z 2015 r., poz. 21). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Czesław Greń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2019 r.

Poz. 4238



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.67.2019 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

§ 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

§ 2. 1.  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego obejmującego 

całkowitą lub częściową refundację kosztów, o których mowa w § 3. 

2. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną tylko raz w danym roku kalendarzowym. 

§ 3. 1.  O pomoc zdrowotną mogą ubiegać się nauczyciele przewlekle chorzy, którzy ponieśli koszty 

związane z: 

1) zakupem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, 

3) usługami medycznymi, w tym w szczególności badaniami specjalistycznymi i usługami rehabilitacyjnymi, 

4) leczeniem uzdrowiskowym przysługującym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

§ 4. 1.  Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Strumienia na podstawie wniosku 

nauczyciela. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia i leczenie nauczyciela; 

2) oryginały imiennych rachunków lub faktur potwierdzających 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, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w terminie do dnia 

30 września danego roku kalendarzowego. 

4. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku. 

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2-4 Burmistrz Strumienia 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. 1.  Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli odbywa się w terminie 

do 30 listopada danego roku. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

1) sytuację zdrowotną nauczyciela, przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane, 

2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, 

3) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 3. 

§ 6. O przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości lub o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej 

decyduje Burmistrz Strumienia. 
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§ 7. Zasiłek pieniężny przyznany w ramach pomocy zdrowotnej zostanie wypłacony nauczycielowi 

w terminie do 14 dni od dnia jego przyznania. 
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