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UCHWAŁA NR XXIII.195.2021
RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz dla uprawnionych, o których mowa w art. 72 ust. 4 ustawy Karta
Nauczyciela, zwanych dalej w skrócie „nauczycielami.”
§ 2. 1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie.
2. Obsługę merytoryczną i administracyjną zapewnia Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim.
§ 3. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele:
1) u których orzeczono chorobę zawodową, chorobę przewlekłą, wymagającą np. stałych konsultacji
lekarskich, ciągłego przyjmowania leków itp.;
2) które uległy wypadkowi, zdarzeniu losowemu wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego,
leczenia sanatoryjnego, zakupu urządzeń rehabilitacyjnych, konsultacji lekarskich;
3) objęte długotrwałym leczeniem szpitalnym lub poszpitalnym;
4) które przebywały na turnusie rehabilitacyjnym lub leczeniu uzdrowiskowym, przysługującym na podstawie
skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
5) które ponoszą wydatki na zakup wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń
rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej, przysługujących na
podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza - w związku z poniesionymi z ww. tytułów wydatkami;
6) badań diagnostycznych, konsultacji i hospitalizacji;
7) zakupu leków związanych ściśle z chorobą i zleconych przez lekarza – w związku z poniesionymi z ww.
tytułów wydatkami.
§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego.
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2. Pomoc zdrowotna może zostać przyznana nauczycielowi jeden raz w danym roku kalendarzowym.
§ 5. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek nauczyciela.
2. Wniosek należy złożyć w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim (39-110
Wielopole Skrzyńskie 200) w dwóch alternatywnych terminach:
1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego;
2) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.
3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym. Wnioski złożone do dnia
15 marca danego roku rozpatrywane są do dnia 30 kwietnia danego roku, zaś wnioski złożone do dnia
15 listopada rozpatrywane są do dnia 30 listopada danego roku.
4. Do wniosku załącza się:
1) dokumentację medyczną o stanie zdrowia;
2) dokumentację potwierdzającą poniesione koszty leczenia – imienne faktury i rachunki za leczenie, badania
specjalistyczne, leczenie sanatoryjne, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków opatrunkowych.
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie.
2. Od wydanej decyzji nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/101/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 czerwca
2012 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
inż. Piotr Zięba

