UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 72 ust. 1, w zwiazku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska
w Brzesku uchwala co następuje :
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Brzesko,
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w placówkach wymienionych w §
1, pkt 1 niniejszej uchwały a także nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.
§ 2.
1) Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz do nauczycieli emerytów, rencistów oraz pobierających
świadczenie kompensacyjne ze szkół prowadzonych przez Gminę Brzesko, które były ich ostatnim
miejscem zatrudnienia lub w szkole wskazanej przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem § 2 ust.
2 niniejszej uchwały.
2) Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku
szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, łącznie
jednak w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć.
3) W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały nauczyciel zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia w każdej szkole ze wskazaniem pracodawcy, u którego będzie korzystał ze
świadczeń pomocy zdrowotnej.
§ 3.
1) W budżecie Gminy Brzesko przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną
w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2) Środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 dzieli się pomiędzy szkoły prowadzone przez Gminę
Brzesko .
3) Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor
szkoły.
4) Dyrektor szkoły może powołać komisję pomocniczą. Komisja ta nie bierze jednak formalnego
(procesowego) udziału w postępowaniu decyzyjnym. Komisja ma za zadanie jedynie przygotowanie
rozstrzygnięcia
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§ 4.
O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele ze względu
na poniesione koszty:
1) zakupu leków lub sprzętu medycznego w związku z przewlekłą chorobą,
2) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego,
3) korzystania z usług rehabilitacyjnych.
§ 5.
1) Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela, skierowany
do dyrektora szkoły, nie później niż w ciągu dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
do przyznania pomocy.
2) Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi szkoły rozpatruje Burmistrz Brzeska.
3) W stosunku do dyrektora szkoły mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
§ 6.
Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.
§ 7.
Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
2) dokument potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu
medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku
z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym,
3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych
w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”.
§ 8.
Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę:
1) wysokość środków finansowych przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący, w danym
roku,
2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,
3) sytuację zdrowotną nauczyciela.
§ 9.
1) Dyrektor szkoły, a przypadku dyrektora szkoły Burmistrz Brzeska, może odmówić przyznania pomocy
zdrowotnej nauczycielowi.
2) Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.
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§ 10.
Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach - więcej niż raz.
§ 11.
Dyrektor szkoły określi szczegółowo rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół.
§ 13.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
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