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UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zabierzów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4, art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zabierzów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 roku. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/11

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 27 maja 2011 r.

Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zabierzów. 

§ 1. 1. W budżecie Gminy Zabierzów przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli. 

2. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele oraz byli nauczyciele, którzy przeszli na 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emeryturę oraz rentę ze szkół i placówek prowadzonych przez Gminę 
Zabierzów, zwanych dalej uprawnionymi. 

3. Środki finansowe o których mowa w ust. 1, określane są corocznie na każdy rok budżetowy w planie 
finansowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zabierzowie, zwanym dalej GZEAS. 

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, jeden raz w roku 
budżetowym. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją majątkową lub osobistą uprawnionego, pomoc 
zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku. 

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek uprawnionego. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jest po rozpoczęciu leczenia lub po jego zakończeniu, potwierdzonego 
aktualnymi zaświadczeniami lekarskimi. 

5. Wysokość pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1)kwoty przewidzianej w uchwale budżetowej Gminy Zabierzów na pomoc zdrowotną dla uprawnionych, 
z zastrzeżeniem ust. 6, 

2)od sytuacji materialnej rodziny wnioskodawcy, 

3)od przebiegu, rodzaju oraz czasu trwania choroby, 

- przy czym wysokość świadczenia nie może przekraczać kwot wynikających z tabeli, stanowiącej załącznik 
nr 3 do niniejszego regulaminu i przekraczać udokumentowanej przez uprawnionego wysokości kosztów 
leczenia. 

§ 3. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na 
druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej należy składać do Dyrektora Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15, w terminach: do 15 maja i do 15 
października danego roku. 

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach o których mowa § 2 ust. 2 dopuszcza się złożenie wniosku 
w innym terminie. 

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)Oświadczenie o dochodach brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadających na 1 członka 
rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, ze wszystkich źródeł 
przychodu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 

2)Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed datą złożenia wniosku, 

3)Inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 
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§ 4. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie 
siedziby Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 11. 

§ 5. Na wniosek zainteresowanego, odmowę wypłaty uzasadnia się na piśmie. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami 

finansowymi do Uchwały Nr IX/58/11

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 27 maja 2011 r.

Wniosek o udzielenie pomocy ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

1. Imię i nazwisko nauczyciela, emeryta, rencisty, nauczyciela pobierającego świadczenia kompensacyjne* 
…………………………………………………………………………… 

2. PESEL 

3. Adres zamieszkania: miejscowość ………………………… kod pocztowy …..- …….. ulica 
………………………… nr domu ….. nr mieszkania ….. telefon ………………………… email 
………………………… 

4. Miejsce pracy: nazwa …………………………………………………………………… adres 
………………………………………………………………………………………... 

5. Stanowisko ………………………………. wymiar zatrudnienia………………………. 

6. Dochód brutto zł na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym: 
…………………………………………………… 

7. Numer rachunku bankowego na który należy przekazać kwotę otrzymanej pomocy zdrowotnej: 
…………………………………………………………………………………… Do wniosku załączam: 

1)Aktualne zaświadczenie lekarskie, 

2)Oświadczenie o dochodach, 

3)Inne dokumenty (podać jakie) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

- Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

……………………………….. …………………………… 

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

Przyznaję pomoc zdrowotną w formie pieniężnej, w wysokości: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu gospodarowania środkami 

finansowymi do Uchwały Nr IX/58/11

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 27 maja 2011 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY 

- Oświadczam , że członkowie gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzę, uzyskali w ostatnich 
3 miesiącach następujący dochód brutto*: 

- Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą. 

…………………………………. ……………………………. 

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

* Do dochodu wlicza się: wszelkie zasiłki, w tym zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, zasiłki z opieki społecznej, 
dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło. 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu gospodarowania środkami 

finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli do Uchwały Nr IX/58/11

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 27 maja 2011 r.

Tabela wysokości świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 

 
Wysokość dochodu:
brutto na jednego członka gosp. 
dom. 
Czas trwania choroby: 

poniżej 600 zł Kwota pomocy 
zdrowotnej od - do zł 

600 zł do 1000 zł Kwota pomocy 
zdrowotnej od - do zł 

powyżej 1000 zł Kwota pomocy 
zdrowotnej od - do zł 

poniżej 3 miesięcy 500,00 – 800,00 400,00 – 500,00 200,00 – 400,00 
od 3 do 6 miesięcy 801,00 – 1000,00 501,00 – 900,00 401,00 – 600,00 
Powyżej 6 miesięcy 1001,00 – 2000,00 901,00 – 1200,00 601,00 – 800,00 


