
UCHWAŁA NR 109/XIV/2020 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r. 
poz. 713) oraz 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.) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Radłów; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, 
o których mowa w art. 1 pkt.1 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, w tym również nauczycieli, którzy 
przeszli na emeryturę, rentę oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

§ 2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych oraz do nauczycieli emerytów, 
rencistów oraz przebywających na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, dla których szkoła była ostatnim 
pracodawcą. 

§ 3. Wysokość środków finansowy przeznaczonych na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
określa corocznie Rada Gminy w uchwale budżetowej. 

§ 4. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele ze względu na 
poniesione koszty: 

1) zakupu leków lub sprzętu medycznego w związku z przewlekłą chorobą; 

2) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego; 

3) korzystania z usług rehabilitacyjnych. 

§ 5. 1.  Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela, skierowany 
do Wójta Gminy Radłów, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do 
przyznania pomocy. 

2. Świadczenie przyznawane jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego w ramach środków, o których 
mowa w §  3, nie częściej niż jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

3. W szczególnie uzasadnionych ciężkich przypadkach pomoc zdrowotna dla nauczyciela może być przyznana 
powtórnie w danym roku na nowy wniosek, złożony zgodnie z § 6 uchwały. 

4. Wysokość jednorazowego świadczenia nie może przekroczyć 600 zł. 

5. Ostateczną wysokość świadczenia ustala Wójt Gminy Radłów z uwzględnieniem: 

1) wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie gminy w danym roku; 

2) sytuacji materialnej nauczyciela; 

3) sytuacji zdrowotnej nauczyciela. 

§ 6. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć: 

1) kserokopię zaświadczenia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego, potwierdzających stan zdrowia 
nauczyciela, wydanych nie później niż w okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez nauczyciela; 
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2) kserokopię dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo 
sprzętu medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku 
z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym, tj. rachunków, faktur, dowodów wpłaty 
wystawionych imiennie na nauczyciela, wydanych nie później niż w okresie dwunastu miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez nauczyciela; 

3) oświadczenie o przeciętnych dochodach na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich trzech 
miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną. 

§ 7. 1.  Wnioski, o których mowa w § 5 Wójt Gminy Radłów  rozpatruje corocznie w terminach: 

1) do 31 maja – wnioski złożone od 1 stycznia do 15 maja danego roku kalendarzowego oraz od 16 listopada do 
31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego; 

2) do 30 listopada – wnioski złożone od 16 maja do 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

§ 8. 1.  Wójt Gminy Radłów może odmówić przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi. 

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia. 

3. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od odmowy, o której mowa w ust. 2. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr 178/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 90).  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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