
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Osiek oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z 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; z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 
247, poz. 1821; z 2008 Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 
67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, 
poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) Rada Miejska w Osieku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Świadczenie pomocy zdrowotnej udzielane jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego 
świadczenia pieniężnego. 

§ 2. Świadczenie pomocy zdrowotnej przyznawane jest nauczycielowi korzystającemu z opieki 
zdrowotnej w związku z: 

1) przewlekłą chorobą; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym; 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

§ 3. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku z aktualnym zaświadczeniem 
lekarskim potwierdzającym przewlekłą chorobę, długotrwałe leczenie szpitalne lub długotrwałe leczenie 
specjalistyczne. 

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. 

3. Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2) adres zamieszkania; 

3) miejsce zatrudnienia; 

4) wymiar zatrudnienia; 

5) numer rachunku bankowego; 

6) uzasadnienie wnioskowanej pomocy; 

7) podpis wnioskodawcy.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie do 30 listopada danego roku. 

2.  Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane raz w roku kalendarzowym w terminie do 
15 grudnia.

§ 5. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od wysokości środków na pomoc 
zdrowotną oraz liczby złożonych wniosków. 

§ 6. Decyzję o przyznaniu i wysokości świadczenia podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Osiek. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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