
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021 
RADY GMINY PURDA 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Purda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 72 ust. 1 w związku z 91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz.2215 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Purda, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Purda 

 
 

Jolanta Wilga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2021 r.

Poz. 3048



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/245/2021 

Rady Gminy Purda z dnia 25.06.2021r. 

 

 

R E G U L A M I N 

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda  

 

 

Rozdział I. 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa: 

1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli 

emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli przebywających na świadczeniach 

kompensacyjnych, 

2) warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej,  

3) sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. 

§ 2  

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w każdym roku w uchwale budżetowej 

Gminy Purda. 

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje organ prowadzący, reprezentowany przez Wójta 

Gminy Purda.  

Rozdział II 

Rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 

§ 3 

Ze środków finansowych funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele: 

1) u których orzeczono chorobę zawodową, chorobę przewlekłą, wymagającą np. stałych konsultacji 

lekarskich, ciągłego przyjmowania leków itp., 

2) które uległy wypadkowi, zdarzeniu losowemu, w skutek którego wymagają leczenia 

specjalistycznego, leczenia sanatoryjnego, zakupu urządzeń rehabilitacyjnych, konsultacji 

lekarskich, 

3) objęte długotrwałym leczeniem szpitalnym lub poszpitalnym, 

4) które przebywały na turnusie rehabilitacyjnym lub leczeniu uzdrowiskowym przysługującym na 

podstawie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

5) którym został zlecony zakup środków pomocniczych z zakresu okulistyki, 

6) które ze względów estetycznych i zdrowotnych muszą korzystać z usług  zakresu protetyki 

dentystycznej lub stomatologii, 

7) którym zlecono zakup aparatu słuchowego, 

8) które korzystają z profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3048



9) które ponoszą wydatki na zakup wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu 

i  urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej, 

przysługujących na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza – w związku z poniesionymi z 

w/w tytułów wydatkami,   

10) które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, obejmującej zakres kilku w/w 

zapisów. 

§ 4 

1. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną 

nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność 

stosowania specjalnej diety itp.), 

2) wysokości udokumentowanych poniesionych kosztów leczenia, 

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, 

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego. 

2. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo 

lub nie będzie przyznane. 

Rozdział III 

Warunki przyznawania świadczeń  w ramach pomocy zdrowotnej 

§ 5 

1. Podstawą przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku uzasadniającego 

przyznanie pomocy  

2. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Purdzie w terminach do dnia 30 kwietnia i 30 

września osobiście lub drogą pocztową w kopertach z dopiskiem „Wniosek o przyznanie zapomogi 

zdrowotnej”. 

3. Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od upływu terminu ich składania. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony i rozpatrzony w innym terminie. 

Rozdział IV 

Sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 

§ 6 

1. Nauczyciel  może ubiegać się o pomoc zdrowotną ze środków funduszu zdrowotnego jeden raz w 

roku budżetowym.  

2. Finansowa pomoc na cele zdrowotne przyznawana jest w formie jednorazowego bezzwrotnego 

świadczenia pieniężnego. 

 

§ 7 

1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej lub decyzję o odmowną podejmuje Wójt 

Gminy Purda. 
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2. Decyzja Wójta o przyznaniu, bądź odmowie przyznania pomocy jest decyzją ostateczną i nie służy 

od niej prawo odwołania. 

3. Na wniosek zainteresowanego wydawane jest pisemne uzasadnienie odmowy przyznania pomocy 

zdrowotnej. 

§ 8 

Wypłata świadczenia przyznanego w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana jest na konto bankowe 

wskazane przez wnioskodawcę. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

Zmiany treści regulaminu wymagają procedury przyjętej dla jego ustalenia. 
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