UCHWAŁA NR 241/XVI/20
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
RADA MIASTA
uchwala:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego, jednorazowego świadczenia finansowanego
obejmującego częściową refundację kosztów, o których mowa w § 3.
§ 3. W ramach pomocy zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń:
1. dofinansowanie poniesionych wydatków na zakup lekarstw związanych z przewlekłą chorobą,
2. dofinansowanie poniesionych wydatków związanych z opłatami za leczenie w tym
lub rehabilitację zdrowotną,

stomatologiczne

3. dofinansowanie wydatków na zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zleconego przez lekarza
leczenia lub rehabilitacji,
4. dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, aparatów słuchowych,
5. dofinansowanie kosztów badań specjalistycznych.
§ 4. 1. Pomoc zdrowotna na cele, o których mowa w § 3 może być przyznana nauczycielowi,
po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenie wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej,
2) udokumentowanie poniesionych wydatków,
3) przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt korzystania z opieki zdrowotnej,
4) udokumentowanie sytuacji materialnej nauczyciela.
2. Pomoc zdrowotna może być udzielona danemu nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Żory.
2. Wniosek, o którym mowa w § 4.1.1 nauczyciel składa w Urzędzie Miasta Żory w terminie do dnia
15 października danego roku kalendarzowego. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 Prezydent Miasta Żory wzywa
nauczyciela do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nieuzupełnienia
wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 6. Świadczenie finansowe przyznane w ramach pomocy zdrowotnej zostanie
przekazane nauczycielowi w terminie 14 dni od dnia przyznania przez Prezydenta Miasta Żory pomocy
zdrowotnej.
§ 7. Traci moc uchwała nr 99/IX/07 Rady Miasta Żory z dnia 28 czerwca 2007 r.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Kosztyła
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