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Poz. 4748
OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU W LUBLIŃCU
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 296.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2014 r., poz. 1822), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 96/VII/2015 Rady
Powiatu w Lublińcu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu
w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4675), zgodnie z brzmieniem
załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały Nr 96/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów
świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj.
Śl. z 2015 r., poz. 4675), który stanowi: "§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.";
2) § 3 uchwały Nr 96/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów
świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4675), który stanowi: "§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Lublińcu.";
3) § 4 uchwały Nr 96/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów
świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4675), który stanowi: "§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".
3. Jednolity tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 14 września 2016 r.
UCHWAŁA NR 437/XXVII/2014
RADY POWIATU W LUBLIŃCU
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 814), art. 72 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną, warunki i sposób przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w tym również emerytów i rencistów ze
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.
§ 2. Świadczenie na pomoc zdrowotną, zwane dalej świadczeniem zdrowotnym, udzielane jest w formie
jednorazowego zasiłku pieniężnego na pisemny wniosek złożony przez nauczyciela.
§ 3. 1. Do korzystania ze świadczeń zdrowotnych uprawnieni są nauczyciele, ponoszący koszty
w związku z:
1) leczeniem się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby;
2) długotrwałym korzystaniem z pomocy lekarza specjalisty;
3) zakupem lub naprawą sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego lub niezbędnej aparatury
medycznej.
2. Świadczenie zdrowotne przyznaje się na częściową refundację kosztów:
1) leków;
2) protez zębowych;
3) aparatów słuchowych;
4) środków higienicznych i opatrunkowych;
5) badań specjalistycznych;
6) zabiegów rehabilitacyjnych;
7) pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego;
8) usług opiekuńczych dla osób przewlekle/obłożnie chorych przebywających w domu a świadczonych
odpłatnie przez ośrodki pomocy społecznej lub inne podmioty;
9) dojazdu środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa
uzdrowiskowego;
10)1) sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

1)

dodany przez § 1 uchwały Nr 96/VII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4675),
która weszła w życie z dniam 30 września 2015 r.
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§ 4. 1. Wniosek składa się do Starosty Lublinieckiego, za pośrednictwem szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za pośrednictwem szkoły, w której był ostatnio
zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dyrektor szkoły składa wniosek bezpośrednio do Starosty Lublinieckiego.
§ 5. 1. Do wniosku, o którym mowa w §4, należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające:
a) leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą,
b) leczenie specjalistyczne,
c) używanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej;
2) imienne faktury lub rachunki, lub ich potwierdzone przez dyrektora za zgodność z oryginałem kopie,
potwierdzające poniesione wydatki, o których mowa w § 3;
3) bilety, rachunki lub faktury potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty dojazdu środkami
transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, wraz
z dokumentem potwierdzającym cel i datę pobytu lub zabiegu;
4) oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich
źródeł przychodu osiągniętych przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących
i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe -za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.
2. W przypadku gdy dołączone do wniosku rachunki i faktury będą opiewały w walucie innej niż PLN,
koszty będą ustalane według kursu NBP obowiązującego w dniu zakupu widniejącego na rachunku lub
fakturze.
3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do szkół raz do roku w terminie do 15 listopada danego
roku kalendarzowego.
4. Na wniosku dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela lub fakt odejścia na emeryturę lub
rentę z danej szkoły.
5. Dyrektorzy szkół przekazują do Starosty Lublinieckiego wnioski nauczycieli w terminie do
25 listopada danego roku kalendarzowego.
6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Starosta Lubliniecki rozpatruje wnioski raz do roku, w terminie do 15 grudnia danego roku.
§ 6. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależniona jest w szczególności od:
1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku
budżetowym;
2) sytuacji materialnej nauczyciela, którego wniosek dotyczy;
3) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych;
4) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie;
5) liczby złożonych wniosków.
§ 7. Wypłata świadczenia zdrowotnego dokonywana jest przez właściwą szkołę po otrzymaniu z budżetu
Powiatu Lublinieckiego środków finansowych na ten cel.
§ 8. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 547/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczowychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.
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§ 11.2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

2)

uchwała została ogłoszona w Dz. urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 1822 i weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r.

