
UCHWAŁA Nr 86/XIII/07
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Do  otrzymania  pomocy  finansowej  na  cele  zdrowotne,  zwanej  dalej  pomocą  zdrowotną,  są 
uprawnieni korzystający z opieki zdrowotnej nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż 
połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gostynina oraz byli nauczyciele tych jednostek, którzy przeszli na rentę lub emeryturę, w 
szczególności osoby, które: 

1) leczą  się  w innej  miejscowości  z  powodu braku  odpowiedniej  placówki  zdrowia  w ich 
miejscu zamieszkania,

2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub wyjątkowo ciężkiej choroby, 
3) korzystają  ze  specjalistycznej  pomocy  lekarskiej  w  innej  miejscowości,  mimo  istnienia 

placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy.

§ 2. 
W  budżecie  Gminy  Miasta  Gostynina  przeznacza  się  corocznie  środki  finansowe  na  pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 3. 
Osoby, o których mowa w § 1 mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną na:

1. dofinansowanie kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego, 
2. dofinansowanie kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, 
3. dofinansowanie kosztów specjalistycznego leczenia, 
4. dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosztów usług 

rehabilitacyjnych. 
§ 4. 

1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do Burmistrza 
Miasta Gostynina wniosku. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie o prowadzonym leczeniu od lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza specjalisty,
b) imiennie wystawione rachunki lub faktury za poniesione koszty, o których mowa w § 3, 
c) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na jednego 
członka rodziny nauczyciela za okres trzech miesięcy,  poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku.

2. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej, w imieniu i na rzecz osób wymienionych w 
§ 1, mogą wystąpić również: 
a) dyrektor szkoły lub placówki, 
b) rada pedagogiczna szkoły lub placówki, 
c) organizacja związkowa, do której nauczyciel należy, 
d)  opiekun  lub  członek  rodziny,  jeżeli  nauczyciel  nie  jest  zdolny  do  osobistego 



podejmowania czynności w tym zakresie.
3. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną raz w roku. W szczególnie ciężkich 

przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych 
środków finansowych.

§ 5
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego na refundację 

poniesionych kosztów, o których mowa w § 3.
2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego  nie może przekroczyć 1000 zł. 
3. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku może być zwiększona o 50%.
4. Łączna suma przyznanych w danym roku zasiłków nie może przekroczyć kwoty, o której 

mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Syska-Szymczak


