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UCHWAŁA NR 575/XLIX/2018
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice 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 2017 r.
poz. 1875, ze zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz 1189, ze zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W ramach budżetu Miasta Gorlice corocznie planuje się środki finansowe z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice, w tym nauczycieli
emerytów, rencistów oraz nauczycieli otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości
0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wyngrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, dzieli się pomiędzy szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto
Gorlice.
3. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły
lub przedszkola, a w przypadku dyrektora szkoły lub przedszkola Burmistrz Miasta Gorlice.
4. Dyrektor szkoły/przedszkola może powołać komisję do rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc
zdrowotną.
5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku
budżetowym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego
zwanego dalej "świadczeniem".
§ 3. Świadczenia przyznaje się w związku z:
1) przewlekłą lub ciężką chorobą,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu lub sanatorium,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypdkową, koniecznością
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego,
5) ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego, w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji
i leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu środków farmaceutycznych,
6) ponoszeniem kosztów zakupu niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela medycznych środków
pomocniczych i usług takich jak: szkła korekcyjne, aparaty słuchowe, usługi stomatologiczne,
7) poniesionymi kosztami o charakterze profilaktycznym w zakresie szczepień ochronnych.
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§ 4. 1. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie przez nauczyciela kompletnego
wniosku.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się do dyrektora szkoły lub przedszkola, w której nauczyciel
jest albo był zatrudniony. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi rozpatruje Burmistrz Miasta
Gorlice. Do dyrektora szkoły mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę koszty leczenia wystawione w ciągu roku
przed datą złożenia wniosku,
3) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny.
4. Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatruje się dwa razy w roku w terminie do 30 maja i do
30 listopada.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr 47/IX/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nuczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania zmieniona Uchwałą Nr 124/XV/2007 Rady
Miasta Gorlice z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nuczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński

