
UCHWAŁA NR XXXIII/323/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 1372) i art. 72 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 z późn. zm.), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa o szkole, oznacza to przedszkole, szkołę 
podstawową i zespół szkół, prowadzone przez Gminę Wołczyn. 

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest przez Gminę w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

§ 3. 1. Bezzwrotne świadczenie pieniężne może być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, 
w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz byłemu nauczycielowi – emerytowi lub 
renciście – objętemu opieką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole prowadzonej przez Gminę 
Wołczyn, którego ostatnim pracodawcą przed przejściem na emeryturę lub rentę na podstawie przepisów 
ustawy – Karta Nauczyciela, była taka szkoła. 

2. Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnieni są również nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach, 
którzy w żadnej z tych szkół nie są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, 
łącznie jednak wymiar ich zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego 
stanowiska. 

§ 4. Z pomocy mogą korzystać uprawnieni, o których mowa w § 3, którzy: 

1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby; 

2) wymagają rehabilitacji; 

3) korzystają z leczenia szpitalnego; 

4) potrzebują dodatkowej opieki medycznej. 

§ 5. Pomoc zdrowotną przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej lub z inicjatywy szkoły, po ustaleniu 
i udokumentowaniu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy zdrowotnej, w tym dochodów 
gospodarstwa domowego osoby, której pomoc ma być przyznana, z okresu miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej. 

§ 6. Świadczeniami pieniężnymi pomocy zdrowotnej są: 

1) dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek korekcyjnych – do 50% kosztów 
zakupu, nie więcej niż 250 zł; 

2) dofinansowanie kosztów zakupu leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, innych niż 
wymienione w punkcie 1, związanych z przebiegiem leczenia osoby uprawnionej – w wysokości do 400 zł; 

3) zasiłek pieniężny w przypadku leczenia szpitalnego – w wysokości do 300 zł; 

4) zasiłek pieniężny w przypadku konieczności sprawowania opieki przez drugą osobę po leczeniu szpitalnym 
– w wysokości do 400 zł; 

5) dofinansowanie kosztów pełnopłatnych zabiegów leczniczych lub rehabilitacyjnych, z których uprawniony 
korzystał – do kwoty 300 zł; 

6) dofinansowanie kosztów przejazdów na zabiegi, o których mowa w punkcie 5 - w wysokości do 75% 
kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. 

§ 7. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej przyznaje się z uwzględnieniem: 

1) dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy; 

2) rodzaju choroby i przebiegu leczenia; 
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3) wysokości udokumentowanych kosztów związanych z leczeniem, poniesionych przez osobę uprawnioną. 

2. Świadczenia pomocy zdrowotnej, wymienione w § 6, w trakcie roku kalendarzowego mogą być 
uprawnionemu przyznawane z różnych tytułów. 

§ 8. Maksymalna wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej w danym roku budżetowym 
nie może być wyższa od kwoty 800,00 zł. 

§ 9. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XLI/307/2014 Rady Miejskiej 
w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania 
świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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