UCHWAŁA NR 36/VII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli
pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4
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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający:
1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej;
2) warunki i sposób przyznawania świadczeń, o których mowa w pkt l.
§ 2. Wysokość środków na pomoc zdrowotną określa corocznie Rada Powiatu
w uchwale budŜetowej.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego.
2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest tylko raz w roku.
§ 4. Przyznanie zasiłku i jego wysokość uzaleŜniona jest od potrzeb zdrowotnych
wnioskodawcy i jego dochodów.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w szczególności w związku:
ze zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi cięŜką lub przewlekłą chorobą;
z leczeniem szpitalnym;
z leczeniem specjalistycznym, w tym powypadkowym;
z leczeniem z powodu choroby zawodowej;
z koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji;
z kosztami leczenia sanatoryjnego;
z potrzebą dodatkowej opieki.

§ 6. Warunkiem przyznania zasiłku pienięŜnego jest złoŜenie odpowiednio:
1) wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały;
2) aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
3) oświadczenia o poniesionych kosztach leczenia.
§ 7. 1. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Oświacie Powiatowej w Otwocku.
2. W przypadku stwierdzenia braku kompletności dokumentów wzywa się wnioskodawcę
do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie dokumentacji spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

§ 8. Pomoc zdrowotną w postaci zasiłku pienięŜnego przyznaje Starosta Otwocki.
§ 9. Za realizację przyznanej pomocy zdrowotnej odpowiedzialna jest Oświata
Powiatowa w Otwocku.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w biuletynie Informacji
Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Załącznik
do uchwały Nr 36/VII/11
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
w formie zasiłku pienięŜnego
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania, telefon:

………………………………………………………………………………………………
3. Szkoła/ placówka, w której nauczyciel jest/był zatrudniony:

………………………………………………………………………………………………
dyrektora szkoły/placówki potwierdzające, Ŝe nauczyciel jest/był
pracownikiem szkoły/placówki prowadzonej przez Powiat Otwocki:

4. Oświadczenie

……………………………………………………………………………………………

………………………...
(miejscowość, data)

pieczęć placówki

…………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora)

I. Wniosek
1.

Proszę o przyznanie mi świadczenia pienięŜnego z powodu:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
2.

Zasiłek pienięŜny proszę przekazać na konto:

……………………………………………………………………………………………………

II. Oświadczenie wnioskodawcy
Ja, niŜej podpisany/a niniejszym oświadczam, Ŝe łączne dochody netto (za okres trzech
ostatnich miesięcy) osób prowadzących ze mną wspólnie gospodarstwo domowe wynoszą
………………………..…… zł, co stanowi dochód na 1 osobę ……………………………….. .
III. Informacje wnioskodawcy
W załączeniu do wniosku przedkładam:
1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
2) oświadczenie o poniesionych kosztach leczenia.

…………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Prawidłowość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a
odpowiedzialności karnej (art. 247 § 1 kk.).
Jednocześnie wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych na potrzeby uzyskania pomocy zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

DECYZJA STAROSTY:
Przyznaję zasiłek pienięŜny w wysokości: …………………………………………………………
(słownie złotych: .............. ……………………………………………………. …………………..) .

.…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(pieczęć i podpis Starosty)
Uzasadnienie

Art. 72 Karty Nauczyciela daje delegację Radzie Powiatu do określenia rodzaju, warunków
i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli
emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne. W związku
z powyŜszym zasadne jest przyjęcie uchwały zawierającej w/w uregulowania wobec osób
uprawnionych, zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

