
 

 
Uchwała Nr …/…/21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia … maja 2021 r. 

 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1  
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach 
Dolnych uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich 
przyznawania w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ustrzyki Dolne, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr…/…/21 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia … maja 2021 r. 

Regulamin 
określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich 

przyznawania 
 

§ 1. 
Pomoc zdrowotną przyznaje Burmistrz Ustrzyk Dolnych.  
 

§ 2. 
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym w formie bezzwrotnej 

zapomogi pieniężnej. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być 

przyznana powtórnie w danym roku budżetowym. 
 

§ 3. 
Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na 
sytuację materialną nauczyciela, np. konieczności zapewnienia dodatkowej 
opieki choremu, konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu i leków, 
konieczności pokrycia kosztów dojazdu itp.; 

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków 
związanych z leczeniem; 

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (po odliczeniu udokumentowanych 
poniesionych przez nauczyciela wydatków na leczenie); 

4) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków, 
5) wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ustrzyki 

Dolne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
 

§ 4. 
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku 

nauczyciela.  
2. Wraz z wnioskiem nauczyciel – celem udokumentowania okoliczności objętych 

wnioskiem – może przedłożyć w szczególności dokumenty potwierdzające koszty 
leczenia i rehabilitacji oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające istnienie 
długotrwałej, przewlekłej choroby, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
datą złożenia wniosku. 

 
§ 5. 

1. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się do Burmistrza 
Ustrzyk Dolnych w terminach do 31 maja i do 31 października. 

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym. Wnioski 
złożone do 31 maja rozpatrywane będą w terminie do 30 czerwca, a wnioski 
złożone do 31 października rozpatrywane będą w terminie do 30 listopada 
danego roku. 

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej zawiadamia się 
pisemnie wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku. 

 
§ 6. 

Środki Funduszu Zdrowotnego niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na 
rok następny.  


