
UCHWAŁA NR VI/61/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom 
szkół i przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ) art. 72 ust. 1 i 4 oraz w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm. ) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli,  Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających  z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć  nauczyciela zatrudnionego w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązującego wymiaru  zajęć w jednostkach, o których mowa w pkt 1 a także nauczyciela po przejściu 
na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z tych jednostek;

4) świadczenie - należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej  
dla nauczycieli.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Czerniejewo zabezpiecza się środki finansowe na pomoc zdrowotną  dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli w wysokości określonej corocznie przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo 
w stosownej uchwale.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. 1. Świadczenie udzielane jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.

2. Warunkiem  przyznania świadczenia jest:

1) przewlekła  lub ciężka choroba,

2) długotrwałe leczenie,

3) ponoszenie kosztów związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej.

3. Świadczenie przyznawane jest na dofinansowanie:

1) zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej,

2) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej,

3) zakupu lekarstw,

4) kosztów leczenia specjalistycznego.

§ 5. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby,

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej nauczyciela,

4) wysokości środków zapewnionych na ten cel w budżecie,

5) liczby złożonych wniosków.
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§ 6. 1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia może skorzystać z tej formy pomocy raz 
w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Maksymalna wysokość przyznanego nauczycielowi świadczenia  w danym roku kalendarzowym 
nie może być wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w tym okresie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ciężka, długotrwała, nieuleczalna choroba nauczyciel 
może skorzystać z pomocy zdrowotnej  więcej niż  raz w roku kalendarzowym. Przepisu ust. 2 w takim 
przypadku nie stosuje się.

§ 7. 1. Świadczenie przyznawane jest na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku nauczyciela, 
którego wzór stanowi załącznik  do niniejszej uchwały, skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy 
Czerniejewo, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przedszkola, w której/ym nauczyciel jest zatrudniony lub był 
zatrudniony ( dotyczy emerytów, rencistów oraz osób otrzymujących świadczenie kompensacyjne ) nie później 
niż w ciągu jednego roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do przyznania pomocy zdrowotnej.

2. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się  do dyrektora w terminach:do 31 maja i do 31 października 
danego roku kalendarzowego. Dyrektor dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem 
formalnych, potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a także potwierdza odejście nauczyciela na emeryturę, rentę 
lub świadczenie kompensacyjne z danej szkoły. W przypadku braków formalnych dyrektor wzywa nauczyciela 
do ich uzupełnienia.

3. Dyrektor przekazuje wnioski wraz z dokumentacją do Burmistrza  Miasta i Gminy Czerniejewo 
w terminach: do 5 czerwca i do 5 listopada danego roku kalendarzowego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  tj. ciężka, przewlekła, nieuleczalna choroba świadczenie 
może być przyznane nauczycielowi poza wyznaczonym terminem.

§ 8. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające leczenie lub konieczność zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i innych, o których mowa w §4 ust.2 pkt 3 i ust. 3 uchwały,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i inne wymienione §4 ust.2 uchwały za 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

3) oświadczenie nauczyciela o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy  poprzedzających złożenie 
wniosku.

§ 9. 1. Rozstrzygnięcie o przyznaniu  lub odmowie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w terminach: do 15 lipca i do 15 grudnia danego roku 
kalendarzowego.

2. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ostateczny.

3. Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.

§ 10. Traci moc Uchwała  Nr IX/52/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007r. 
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających 
z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków 
i sposobów ich przyznawania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego
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Załącznik do uchwały Nr VI/61/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 marca 2019 r.

………………………………………

( imię  i nazwisko  )

……………………………………..

( adres zamieszkania )

……………………………………………………………………………………..

( szkoła/ przedszkole* , w której/ym  wnioskodawca jest lub był zatrudniony , wymiar zatrudnienia )

Do 

Burmistrza  Miasta i Gminy Czerniejewo 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego  w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli.

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Oświadczenie:

1. Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

1) moja rodzina składa się z ….. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) uzyskane dochody  z ostatnich trzech miesięcy  poprzedzających złożenie wniosku 
wyniosły………………………..zł słownie: …………………………………………………

2. Oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z zasiłków na pomoc zdrowotna i ich wysokość z ostatnich 
2 lat:

…………………………………………………………………………………………...

Załączniki:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Czerniejewo pod adresem  
 http://www.czerniejewo.pl/asp/Informacje,Kontakt,Klauzula_Informacyjna,515 

………………………………………………………………

( data i podpis osoby ubiegającej się o świadczenie )

Dyrektor szkoły/ przedszkola:

Potwierdzenie zatrudnienia w szkole/ przedszkolu*:

…………………………………………………………………………...........................................

( pieczęć szkoły/ przedszkola, podpis i pieczęć dyrektora szkoły/ przedszkola* )

*niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VI /61/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.

Zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i
członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, zadaniem organów
prowadzących szkoły jest zapewnienie corocznie w budżetach odpowiednich środków finansowych
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów
ich przyznawania.

Uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują również nauczyciele po przejściu na
emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na
w/w świadczenia.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania do związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli ( ZNP – Oddział Czerniejewo ).

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 20 marca 2019 roku, na którym uzyskał poztywną opinie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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