
Uchwała Nr VII/34/2007
Rady Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu
 ich przyznawania  w ramach środków przeznaczonych 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.  Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 
1600,  z  2007r.  Nr  17  poz.  95),  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie  gminnym (Dz. U .z 2001r. Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327)
Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 
warunki  i sposób ich przyznawania.

§ 2

W budżecie Gminy Murów przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 3

Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele:
1. zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, co najmniej w połowie obowiązującego 

wymiaru  godzin  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  szkołach  podstawowych, 
gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów

2. nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu  na datę przejścia na 
emeryturę lub rentę.

§ 4

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie  zasiłku pieniężnego. 

§ 5

Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele,  którzy 
leczą  się  z  powodu  przewlekłej  albo  ciężkiej  choroby  lub  muszą  korzystać  z  leczenia 
specjalistycznego w zakładach opieki zdrowotnej.



§ 6

1. Dysponentem funduszu jest dyrektor placówki oświatowej.
2. Dyrektor  powołuje  trzyosobową komisję  z grona pracowników pedagogicznych do 

opiniowania wniosków.
3. W przypadku przedszkoli jednooddziałowych w skład komisji wchodzi przedstawiciel 

organu prowadzącego.
4. Komisja określa wysokość zasiłku, biorąc pod uwagę :

1) rodzaj i przebieg choroby,
2) wysokość  kosztów poniesionych przez  nauczyciela   w związku z  zakupem 

lekarstw lub prowadzeniem leczenia.
5. Wysokość zasiłku zależy od możliwości finansowych funduszu.
6. Posiedzenie komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb. Z posiedzenia komisja 

sporządza  protokół   i  informuje  pisemnie  nauczycieli  o  przyznaniu  lub  odmowie 
przyznania zasiłku.

§ 7

1. Podanie  o  przyznanie  zasiłku  pieniężnego  na  pomoc  zdrowotną,  poparte 
zaświadczeniami lekarskimi, zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora szkoły.

2. Do podania  nauczyciel  załącza  zaświadczenie  o  wysokości  dochodów (brutto)  ze 
wszystkich źródeł, z trzech  miesięcy  poprzedzających  ubieganie  o zasiłek pieniężny 
oraz imienne faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia. 

3. W  razie  konieczności  komisja  może  zobowiązać  nauczyciela  do  dostarczenia 
dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień. 

§ 8

W wyjątkowej sytuacji z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić opiekun 
nauczyciela, jeżeli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na podjęcie tej czynności. 

§ 9

Pomoc  zdrowotna  może  być  udzielona  nie  częściej  niż  raz  w  roku.  W  szczególnie 
uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana więcej niż raz. 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 11

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Teresa Lisek


