
          

 

Uchwała nr 120/ XXIV/ 08 

Rady Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym                   

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 , w związku 

z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity                   

Dz. U. z 2006 r. , nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uchwała określa warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

nauczycieli emerytów i rencistów. 

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego, 

rocznego funduszu płac nauczycieli podległych gminie zabezpieczane są corocznie                         

w uchwale budżetowej  Miasta i Gminy Wleń. 

 

§ 2 

 

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej (zapomoga zdrowotna). 

 

§ 3 

 

1. Zapomoga zdrowotna może być przyznana nauczycielowi, nauczycielowi emerytowi bądź 

renciście znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej chorobą. 

2. Zapomoga zdrowotna przyznawana jest na pisemny wniosek zainteresowanego, 

zawierający opis sytuacji materialnej i zdrowotnej. 

3. Do wniosku dołącza się: 

a) dokumentację potwierdzającą dochody rodziny; 

b) dokumentację potwierdzającą stan zdrowia; 



c) dokumentację potwierdzająca koszty ponoszone na leczenie; 

d) zaświadczenie dyrektora szkoły o pozostawaniu w zatrudnieniu ( rencie, emeryturze).               

W odniesieniu do placówek oświatowych zlikwidowanych, stosowne oświadczenie wydaje 

placówka oświatowa, bądź inna jednostka, która przejęła dokumentację i zobowiązania po 

placówce zlikwidowanej. 

 

§ 4 

 

1. Zapomogę zdrowotną przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wleń. 

2. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane będą dwa razy w roku,                       

w miesiącach: maj i październik. 

3. Wnioski należy składać  w terminach: do 30 kwietnia oraz do 30 września danego roku,               

w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może 

przyznać zapomogę zdrowotna poza terminami określonymi w ust. 2. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

 

 


