
UCHWAŁA NR XLI/381/18
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bochnia i korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

tej pomocy oraz warunków i sposobu  ich  przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j. t.: Dz. U. 
z 2018r. poz. 967)  oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j. t.: Dz. U. z 2018r. poz.994 z p. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Bochnia 
i korzystających z opieki zdrowotnej przeznacza się corocznie w budżecie gminy odpis w wysokości 0,2% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

§ 2. Ustala się tryb i zasady udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w formie regulaminu pod 
nazwą: „Regulamin Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli w Gminie Bochnia”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/15/02 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie określenia 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnianych 
w szkołach i przedszkolach gminy Bochnia i korzystających z opieki zdrowotnej

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gajek
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Kraków, dnia 24 lipca 2018 r.
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Załącznik do uchwały Nr XLI/381/18
Rady Gminy Bochnia
z dnia 5 lipca 2018 r.

Regulamin Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli w Gminie Bochnia

§ 1. Pomoc zdrowotna przeznaczona jest dla:

1) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bochnia

2) byłych nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bochnia

§ 2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego. Z pomocy 
zdrowotnej można korzystać tylko raz w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  
(ciężkie pogorszenie się stanu zdrowia.) pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.

§ 3. Wysokość jednorazowego zasiłku wynosi do 1000 zł. W wyjątkowych sytuacjach górną granicę 
zasiłku można podnieść o 50%.

§ 4. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustala corocznie Rada Gminy Bochnia w uchwale 
budżetowej.

§ 5. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 4 zapisuje się w budżecie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Bochni – w formie odrębnego planu wydatków.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, wypłaca się na podstawie decyzji Wójta Gminy Bochnia.

§ 6. Ze środków pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać nauczyciele zatrudnieni łącznie co najmniej 
w połowie obowiązującego wymiaru godzin w szkołach i przedszkolach określonych w §1 pkt. 1  oraz byli 
nauczyciele wymienieni w § 1 pkt. 2 , którzy:

- leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo 
ciężki,

- korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia 
w miejscu zamieszkania.

§ 7. Kwoty zasiłku pieniężnego z Pomocy Zdrowotnej są zróżnicowane w zależności od rodzaju schorzenia 
i tak ustala się klasyfikację schorzeń:

I grupa      – choroba nowotworowa

II grupa     – choroby przewlekłe /operacje, dłuższe zwolnienie, leczenie

szpitalne/

III grupa   – choroby zawodowe – schorzenia laryngologiczne, kręgosłupa

poparte zaświadczeniem specjalisty.

IV grupa   – inne schorzenia.

§ 8. Kwotę zasiłku pieniężnego ustala Wójt Gminy Bochnia na podstawie wniosków (podań) w zależności 
od:

- rodzaju schorzenia

- posiadanych środków

- ilości podań

§ 9. 1. Podania  - wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego z Pomocy Zdrowotnej winny być poparte 
zaświadczeniami lekarskimi, dowodami wskazującymi na koszty leczenia, dodatkowej opieki, specjalnej diety 
itp.

2. Wnioski winny być zaopiniowane przez dyrektora placówki, w której zatrudniony jest wnioskodawca.
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§ 10. Wójt Gminy rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku  z udziałem dyrektorów placówek, w których 
zatrudnieni są wnioskodawcy.

§ 11. Wypłaty przyznanego  w trybie § 10 zasiłku dokonuje  Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Bochni w Bochni.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gajek
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