
UCHWAŁA NR XXXII/238/17
RADY GMINY  KRUPSKI  MŁYN

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie planowania w budżecie Gminy Krupski Młyn wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  oraz przyjęcia regulaminu przyznawania przez Gminę Krupski Młyn 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 72 w związku z art. 91b ust. 1 i 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków 
zawodowych Rada Gminy Krupski Młyn uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Krupski Młyn przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 2. Rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach 
środków finansowych przeznaczonych corocznie w budżecie gminy na pomoc zdrowotną określa  „Regulamin 
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych oraz nauczycieli pobierających świadczenie 
emerytalne, rentowe lub kompensacyjne – objętych opieką socjalną przez  szkoły i przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn”, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli   oraz warunków 
i sposobu ich przyznania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/238/17

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 września 2017 r.

Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  zatrudnionych oraz nauczycieli pobierających 

świadczenie emerytalne, rentowe i świadczenie kompensacyjne – objętych opieką socjalną przez szkoły  
i przedszkola,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Krupski Młyn

§ 1. 1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są:

1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych gminy Krupski Młyn,

2) nauczyciele pobierający świadczenie emerytalne, rentowe lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
objęci przez placówki oświatowe opieką socjalną.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia finansowego, 
zwanego dalej zapomogą zdrowotną.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga zdrowotna może być powtórnie przyznana w danym 
roku kalendarzowym.

3. Wysokość przyznanej zapomogi zdrowotnej uzależniona jest od sytuacji materialnej uprawnionego.

4. Wysokość jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie może być większa niż 500 zł.

5. Warunkiem przyznania zapomogi zdrowotnej jest:

1) przewlekła choroba,

2) długotrwałe leczenie szpitalne.

6. Zapomoga zdrowotna przyznawana jest na dofinansowanie:

1) rehabilitacji leczniczej,

2) kosztów leczenia,

3) zakupu lekarstw.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania zapomogi  zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela  wniosku wraz 
z dokumentami potwierdzającymi cel dofinansowania.

2. Uprawnieni, wymienieni w § 1, składają wniosek  do dyrektora właściwej placówki oświatowej, w terminie 
do dnia 31 października danego roku.

3. Dyrektor potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o przyznanie zapomogi  zdrowotnej.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej  opiniuje organ doradczy - komisja powołana przez Wójta 
Gminy.

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji, zapomogi zdrowotne przyznaje Wójt Gminy Krupski Młyn.

3. Obsługę administracyjną i wypłatę przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej zapewnia Gminny Zespół 
Oświatowy w Krupskim Młynie.

4. O decyzji przyznania świadczenia uprawniony zostaje poinformowany w formie pisemnej.
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