Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem
prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity:
Dz. U.
z 2021 r.,
poz. 1372 z późn.zm.),
art. 12 pkt 11,art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), po konsultacjach określonych
uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196,
poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem
prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§2
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia finansowego stanowiącego
częściową refundację następujących wydatków :
1) na zakup lekarstw związanych z chorobą przewlekłą,
2) związanych z opłatami za leczenie w tym stomatologiczne lub rehabilitację zdrowotną,
3) na zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zleconego przez lekarza leczenia lub
rehabilitacji,
4) na zakup okularów korygujących wzrok, aparatów słuchowych,
5) związanych z badaniami specjalistycznymi.
§3
Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi, po spełnieniu następujących warunków :
1) złożeniu wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej,
2) udokumentowaniu poniesionych wydatków,
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3) przedstawieniu
zdrowotnej.

zaświadczenia

lekarskiego

potwierdzającego

fakt

korzystania

z opieki

§4
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Jaworzna.
2. Wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 1 nauczyciel składa w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego. Wniosek może dotyczyć refundacji
wydatków poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
§5
Przyznane świadczenie finansowe zostaje przekazane nauczycielowi w terminie 21 dni od dnia
przyznania przez Prezydenta Miasta Jaworzna pomocy zdrowotnej, przelewem na wskazany
rachunek bankowy.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

Id: BA83680A-F5AD-4D3F-BEC9-027865A20F10. Projekt

Strona 2

UZASADNIENIE
Stosownie do postanowienia zawartego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) jednostka samorządu terytorialnego będąca
organem prowadzącym dla jednostek oświatowych, określa specjalne środki na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli.
Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego, organy prowadzące szkoły są zobowiązane corocznie do zabezpieczenia w budżetach
odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej oraz do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także
do ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania.
Uprawnienia, o których mowa powyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę
lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę
lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Zgodnie z art 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.) uchwałę zaopiniowały związki zawodowe zrzeszające nauczycieli z terenu
miasta Jaworzna.

Jaworzno, dnia 4 listopada 2021 r.
Opracowała: Irena Wojtanowicz-Stadler - Naczelnik Wydziału Edukacji
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