
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XI/101/07       
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 27 czerwca 2007 r. 
 
 

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie Kamieńsk korzystających z opieki 
zdrowotnej. 
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337) w związku z art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 
170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje : 
 
 
 § 1. 1. Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli, o 
których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych co najmniej w połowie 
obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk oraz do 
nauczycieli emerytów i rencistów objętych pomocą socjalną przez jednostki prowadzone 
przez Gminę Kamieńsk, zwanych dalej ,,nauczycielami”, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
 2. Warunek dotyczący zatrudnienia uwaŜa się za spełniony, jeŜeli nauczyciel jest 
zatrudniony w kilku szkołach, prowadzonych przez Gminę Kamieńsk w kaŜdej w wymiarze 
mniejszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej 
połowy obowiązującego wymiaru zajęć. 
 
 
 § 2. 1. Organ prowadzący szkoły przeznaczy corocznie w budŜecie środki finansowe z 
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.  
 2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust.1, dysponuje Burmistrz  Kamieńska, 
zwany dalej Burmistrzem. 
 
 
 § 3. Burmistrz moŜe powołać komisję do rozpatrywania wniosków nauczycieli o 
przyznanie zasiłku pienięŜnego zwaną dalej ,,komisją”. 
 
 
 § 4. 1. W skład komisji wchodzą: 
a) przedstawiciel Gminy - jako przewodniczący, 
b) po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej szkół działających na terenie Gminy   
    Kamieńsk oraz dyrektorzy tych szkół. 
 2. Wnioski komisji przechodzą zwykłą większością głosów, z tym Ŝe w przypadku 
jednakowej liczby głosów za i przeciw, głos przewodniczącego jest decydujący. 



 3. Wnioski nauczycieli o przyznanie zasiłku pienięŜnego rozpatruje się co najmniej 
dwa razy w roku, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia komisji mogą odbywać się 
częściej. 
 
  
 § 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 
1) przewlekłą chorobą nauczyciela; 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu; 
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym; 
4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych ze względu na wiek i pracę związaną z  
    prowadzeniem dokumentacji szkolnej; 
5) koniecznością skorzystania z usługi z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów 
    estetycznych i zdrowotnych; 
6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. 
 
 
 § 6. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną poparte 
zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem o przeciętnych miesięcznych dochodach na 
jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu z miesiąca poprzedzającego 
złoŜenie wniosku składają zainteresowani nauczyciele do dyrektora szkoły, który wraz ze 
swoją opinią kieruje wnioski do Burmistrza. 
 2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku moŜe wystąpić sam nauczyciel albo jego 
opiekun, jeŜeli ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. 
 3. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić równieŜ przełoŜeni 
nauczyciela, nauczycielskie związki zawodowe i rady pedagogiczne. 
 
 
 § 7. Przy rozpatrywaniu wniosków naleŜy brać pod uwagę nie tylko wysokość 
dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem 
leczenia, ale równieŜ całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba 
przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia 
dodatkowej opieki dla chorującego itp.). 
  
 
 §  8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 
 
 
 § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


