
Uchwała nr VIII/ 58/07
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 22 maja 2007

w  sprawie  określenia  rodzaju  i  sposobu  przyznawania  świadczeń  realizowanych 
w  ramach  funduszu  zdrowotnego  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Zdzieszowicach  uchwala następuje:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
w  poszczególnych  placówkach  w  danym  roku  kalendarzowym  określane  są  w  uchwale 
budżetowej Rady  Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 2. Środki finansowe  przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie wykorzystane 
w danym roku nie przechodzą na rok następny.

§ 3. Środkami finansowymi wymienionymi w § 1 określonymi w planie finansowym każdej 
placówki dysponuje dyrektor.

II. Rodzaje świadczeń.

§  4.  Pomoc  udzielona  jest  w  formie  zapomogi  pieniężnej  zwanej  dalej  zapomogą 
i przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.

§  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków,  nauczyciel 
może otrzymać pomoc więcej niż raz w roku.

§ 6.  1.  Wysokość  przyznanej  zapomogi  uzależniona jest  od  rodzaju  i  przebiegu choroby, 
a  w  szczególności  od  poniesionych  kosztów  leczenia  oraz  od  wysokości  dochodów 
przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela.
2. Kwota przyznanej jednorazowo zapomogi  nie może być wyższa niż 1 000 zł.

III. Sposób przyznawania świadczenia.

§  7.  Dyrektor  szkoły  (przedszkola)  powołuje  komisję  do  rozpatrywania  podań 
o przyznanie zapomogi.

§  8. W skład komisji powoływanej przez dyrektora szkoły (przedszkola) wchodzą:
1) przewodniczący,  którym  jest  zastępca  dyrektora  lub  osoba  pełniąca  obowiązki 

dyrektora w czasie jego nieobecności;



2) członkowie, którymi są przedstawiciele związków zawodowych działających w szkole 
(przedszkolu) oraz do trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.

§ 9. Podanie o zapomogę może złożyć:

1) zainteresowany nauczyciel; 
2) związki zawodowe;
3) rada pedagogiczna;
4) dyrektor placówki.

§  10.  Do  podania  o  zapomogę  należy  dołączyć  dokumenty  uzasadniające  konieczność 
przyznania  zapomogi  w  szczególności  poświadczające  konieczność  i  poniesione  koszty 
leczenia: 

1) zaświadczenia lekarskie;
2) rachunki za leki i usługi medyczne;
3) inne dokumenty dotyczące opisanej w podaniu o zapomogę sytuacji;
4) oświadczenia o dochodach brutto. 

§ 11.  Komisja rozpatruje złożone podania co najmniej raz na kwartał.

§  12.  1.  Pozytywna  opinia  komisji  ,  po  jej  zatwierdzeniu  przez  dyrektora  szkoły 
(przedszkola), stanowi podstawę do wypłaty zapomogi.
2. Wysokość zapomogi ustala komisja.
3. Czynności zatwierdzające opinię komisji w odniesieniu do dyrektora szkoły (przedszkola) 
wykonuje Burmistrz Zdzieszowic.

§ 13. Podania bez pełnej  dokumentacji nie będą rozpatrywane.

§ 14. Posiedzenia komisji rozpatrującej podania są protokołowane.

IV. Postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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


