
UCHWAŁA NR XXIV/206/17 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.72 ust. 1 w związku z art. 91 lit d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) uchwala się co następuje; 

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów określa coroczna uchwała budżetowa. 

§ 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

a) przewlekłą chorobą nauczyciela, 

b) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania na zwolnieniu lekarskim lub 
urlopie na poratowanie zdrowia, 

c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 

d) zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem, 

e) odpłatnością za leczenie uzdrowiskowe przysługujące na podstawie skierowania wystawionego przez 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

0 zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych 
umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji. 

§ 3. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku według 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć: 

a) oświadczenie o dochodach (brutto) przypadających na jednego członka rodziny, osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. 

b) wypis ze szpitala, 

c) skierowanie na rehabilitację/badania specjalistyczne, 

d) kserokopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, leków i leczenia itp. 

§ 4. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej należny składać dwa razy w roku, do dnia 30 kwietnia i do 
dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów. 

§ 5. Pomoc zdrowotna, przyznawana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego w wysokości do 
1500 zł przysługuje raz w roku kalendarzowym. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana bez zachowania 
warunku określonego §5 i jest uzależniona od posiadanych przez gminę środków. 

§ 7. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. 

§8 .1 . Traci moc Uchwała nr XII/70/2007 Rady Gminy Adamów z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków 
1 sposobu ich przyznawania. 

2. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 
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§ 10. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Bożena Skiba 
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Załącznik do Uchwały Nr XXI V/206/17 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Szkoła w której wnioskodawca jest/był zatrudniony 

U z a s a d n i e n i e 

Data i podpis 

Załączniki; 

1 

2 

3 

4 

Wniosek rozpatrzono w dniu 

Przyznaje się pomoc zdrowotną w wysokości zł. 

(podpis) 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 
ftABY GLMINY O k 
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