
Uchwała Nr  XII – 79 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 14 listopada 2007 roku

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

Na podstawie  72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz.
689, Nr 158, poz.1103 i Nr 176, poz.1238)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielowi korzystającemu z opieki zdrowotnej, zatrudnionemu w szkole lub przedszkolu, 
dla której organem prowadzącym jest Gmina Baborów, w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczycielowi, który był zatrudniony w tych placówkach 
i przeszedł na emeryturę lub rentę, może być przyznane świadczenie pieniężne pomocy 
zdrowotnej.

§ 2. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalana 
jest corocznie w budżecie Gminy w wysokości 0,3 % planowanych rocznych kosztów na 
wynagrodzenia nauczycieli.

§ 3. 

1. Świadczeniem pieniężnym pomocy zdrowotnej jest zapomoga pieniężna w wysokości do 
kwoty 600 zł.

2. Indywidualną wysokość zapomogi dla nauczyciela ustala oraz zapomogę przyznaje dyrektor 
szkoły lub przedszkola.

3. Przyznając zapomogę dyrektor bierze pod uwagę wysokość kosztów poniesionych przez 
nauczyciela na leczenie i rehabilitację, ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
zawodowych oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną 
nauczyciela.

4. Nauczyciel może otrzymać zapomogę raz w roku kalendarzowym, a w przypadku 
długotrwałej choroby dwa razy.

5. Zapomoga przyznawana jest na pisemny, umotywowany wniosek nauczyciela lub członków 
jego rodziny.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, nauczyciel dołącza kopie dokumentów 
potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku.

7. O przyznaniu lub odmowie przyznania nauczycielowi zapomogi dyrektor szkoły lub 
przedszkola powiadamia nauczyciela pisemnie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.


