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UCHWAŁA NR LXI/328/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów
ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) w związku z art. 72 ust. 1 i art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor
szkoły lub przedszkola.
2. Świadczenia przyznawane są nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lubsko oraz byłym nauczycielom tych jednostek, którzy przeszli na rentę lub emeryturę, świadczenie
kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, objęci
przez te jednostki pomocą socjalną, korzystających z opieki zdrowotnej w związku z:
1) ciężką lub przewlekłą chorobą,
2) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,
5) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową, koniecznością
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu (np. zakup
szkieł korekcyjnych, ze względu na wiek i pracę związaną z prowadzeniem dokumentacji) lub
ułatwiającego dalsze funkcjonowanie (np. aparat słuchowy, proteza.)
§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą ubiegać się o:
a) refundację kosztów zakupu leków, materiałów medycznych lub sprzętu medycznego,
b) refundację kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,
c) refundację kosztów specjalistycznego leczenia,
d) refundację kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. Wysokość jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 1000,00 zł.
3. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
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1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną
nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność
stosowania specjalnej diety itp.),
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, po odliczeniu udokumentowanych poniesionych kosztów,
4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków
i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczyciel.
4. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo lub
nie będzie przyznane.
5. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku, jednak w szczególnie uzasadnionych wypadkach pomoc
zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.
6. W danym roku budżetowym pomoc zdrowotna jest przyznawana do wyczerpania środków zapisanych na
ten cel w budżetach szkół i przedszkoli.
§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do dyrektora szkoły lub
przedszkola wniosku stanowiącego załącznik do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą,
leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (w tym potwierdzone za zgodność z oryginałem
kopie faktur, imiennych rachunków, poświadczających poniesione koszty zakupu leków, innego sprzętu
medycznego lub usługi zdrowotnej);
3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
4) zaświadczenie o wysokości dochodów ze wszystkich źródeł, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
ubieganie się o pomoc zdrowotną. Nauczyciele emeryci i renciści oraz otrzymujący świadczeni
kompensacyjne do wniosku załączają odcinki emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego albo kopie
decyzji ZUS-u.
2. Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dyrektorzy szkół i przedszkoli rozpatrują dwukrotnie
w ciągu roku w miesiącach: czerwiec i grudzień. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być
rozpatrzony w innym terminie.
3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.
§ 5. Traci moc uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 1 października 2007r. w sprawie
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich
przyznawania.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia a Dzienniku Urzędowym Wojewody
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik do uchwały Nr LXI/328/18
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 30 maja 2018 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
………………………………………………………....................…....................……………….
Wnioskodawca (imię i nazwisko)
………………………………………………........................................………………………….
Adres zamieszkania i nr tel.
………………………………………………………………........................................………….
Szkoła lub przedszkole , w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………..............................…
…..........…………………………………………………………………………………....................……
…………………..........…………………………………………………………..........……………..........
(uzasadnienie winno zawierać m. in. informacje dotyczące kosztów poniesionych przez nauczyciela
w związku z leczeniem jak i całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną: przewlekła
choroba, konieczność leczenia specjalistycznego, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie diety
żywieniowej, zapewnienie opieki dla chorego, konieczność ciągłych dojazdów na leczenie, konieczność
rehabilitacji itp.)
Oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny
Ilość członków
Dochód*
rodziny
Nazwisko i imię nauczyciela rodziny pozostających we
(netto)
wspólnym
gospodarstwie

Dochód
netto na
członka
rodziny

Poniesione
Wyliczenie relacji
koszty
koszty leczenia/dochód
leczenia
na członka rodziny

D = B:C
A

B

C

D

F = E:D
E

F

* Przez dochód rodziny, o którym mowa w załączniku należy rozumieć wartość średnią sumy wszystkich
źródeł dochodu rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Załączniki:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy.
2. Dokumenty potwierdzające koszty leczenia poniesione przez wnioskodawcę (np. faktury za wykupione
lekarstwa czy zabiegi rehabilitacyjne lub za zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny itp.)
3. Zaświadczenie o wysokości dochodów ze wszystkich źródeł, z ostatnich trzech miesięcy
poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną .Nauczyciele emeryci i renciści oraz otrzymujący
świadczeni kompensacyjne do wniosku załączają odcinki emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego albo
kopie decyzji ZUS-u.
…………………….………………
Data i podpis wnioskodawcy

