
 1 

U C H W A Ł A  nr VIII/ 39/ 2007 
Rady Gminy Cisek 

z dnia 28 maja 2007 r. 
 

w sprawie okre�lenia rodzaju i sposobu przyznawania �wiadcze� z funduszu zdrowotnego 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin� 
Cisek. 
  
Na podstawie art. 72 ust. 1 w zwi�zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;                
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy w Cisek 
uchwala, co nast�puje: 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. Fundusz zdrowotny wspomaga ekonomicznie nauczycieli jako dora�na pomoc,                           
w  przypadkach wskazanych w uchwale.  
 
 
§ 2. Wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn� dla nauczycieli                                
w poszczególnych placówkach w danym roku kalendarzowym okre�lane s� w uchwale 
bud�etowej. 
 
§ 3. Dysponentem �rodków finansowych wymienionych w § 2, okre�lonych w planie 
finansowym ka�dej placówki jest dyrektor. 
 

ROZDZIAŁ 2 
RODZAJE �WIADCZE� 

 
§ 4. Pomoc zdrowotna udzielona jest w formie zapomogi pieni��nej zwanej dalej zapomog�   
i  przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym. 
 
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych �rodków, nauczyciel 
mo�e otrzyma� pomoc wi�cej ni� raz w roku. 
 
§ 6. 1. Wysoko�� przyznanej zapomogi uzale�niona jest od rodzaju i przebiegu choroby,                         
a w szczególno�ci od poniesionych kosztów leczenia oraz od wysoko�ci dochodów 
przypadaj�cych na jednego członka rodziny nauczyciela.  
2. Nauczycielowi korzystaj�cemu z opieki zdrowotnej, zatrudnionemu w szkole prowadzonej 
przez gmin� Cisek, w wymiarze co najmniej połowy obowi�zuj�cego wymiaru zaj�� oraz 
nauczycielowi, który był zatrudniony w takiej szkole, lecz przeszedł na emerytur� lub rent� 
mog� by� przyznane �wiadczenia pieni��ne pomocy zdrowotnej. O wysoko�ci zapomogi 
decyduje komisja, która przydziela zasiłki pieni��ne w ramach posiadanych �rodków: 
   1) w przypadku chorób onkologicznych                                  do 500 zł; 
   2) w przypadku chorób przewlekłych, leczenia szpitalnego    do 400 zł; 
   3) w przypadku pozostałych chorób                                         do 300 zł; 
   4) dofinansowanie kosztów przejazdu na zabiegi do 100 zł w roku kalendarzowym. 



 2 

ROZDZIAŁ III 
SPOSÓB  PRZYZNAWANIA  �WIADCZENIA 

 
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi nauczyciel wyst�puje do dyrektora szkoły,                  
a dyrektor szkoły do Wójta Gminy. 
2. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 9. W skład komisji powoływanej przez dyrektora szkoły (przedszkola) wchodz�: 

1) przewodnicz�cy, którym jest zast�pca dyrektora lub osoba pełni�ca obowi�zki dyrektora 
w czasie jego nieobecno�ci; 

2) członkowie, którymi s� przedstawiciele zwi�zków zawodowych działaj�cych w szkole 
(przedszkolu) oraz do trzech przedstawicieli rady pedagogicznej. 

 
§ 10. Podanie o zapomog� mo�e zło�y�: 

1) zainteresowany nauczyciel;  
2) zwi�zki zawodowe; 
3) rada pedagogiczna; 
4) dyrektor placówki. 
 

§ 11. Do podania o zapomog�, nale�y doł�czy� dokumenty, uzasadniaj�ce konieczno�� 
przyznania zapomogi i poniesione koszty leczenia, w tym:  

1) za�wiadczenia lekarskie; 
2) rachunki za leki i usługi medyczne; 
3) inne dokumenty dotycz�ce sytuacji opisanej w podaniu o zapomog�; 
4) o�wiadczenie o dochodach brutto. 

 
§ 12. Komisja rozpatruje zło�one podania co najmniej raz na kwartał. 
 
§ 13. 1. Pozytywna opinia komisji, po jej zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły (przedszkola), 
stanowi podstaw� do sporz�dzenia listy przyznanych kwot zasiłków z funduszu zdrowotnego. 

2. O przyznaniu lub odmowie przyznania nauczycielowi �wiadczenia pieni��nego pomocy 
zdrowotnej pracodawca powiadamia go na pi�mie. 

3. Czynno�ci zatwierdzaj�ce opini� komisji w odniesieniu do dyrektora szkoły 
(przedszkola) wykonuje Wójt Gminy Cisek. 

4. Kwota przyznanego nauczycielowi �wiadczenia pieni��nego pomocy zdrowotnej 
wypłacana jest w kasie Urz�du Gminy Cisek, w terminie wskazanym w powiadomieniu. 

 
§ 14. Podania bez pełnej  dokumentacji nie b�d� rozpatrywane. 
 
§ 15. Posiedzenia komisji rozpatruj�cej podania s� protokołowane i tajne. 

 
ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KO�COWE 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek. 
 
§17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego                    
i wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

         Przewodnicz�ca 
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


