
Uchwała Nr  VII/94/2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia  29 maja  2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę nr  V/ 45/2019  Rady  Gminy  Michałowice  z dnia  15  lutego  2019 r.  
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu 
gospodarowania tymi środkami.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 
W Regulaminie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice, stanowiącym załącznik 
do uchwały nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice  z dnia  15 lutego  2019 r. 
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania 
tymi środkami, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela. Wzór wniosku o udzielenie pomocy 
zdrowotnej określi Wójt Gminy Michałowice. 

2. Nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły, w której jest lub był zatrudniony, a dyrektor 
szkoły do Wójta Gminy Michałowice. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką lub przewlekłą chorobę, wystawione 

nie wcześniej niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku,  
2) oryginalne imienne dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione przez 

nauczyciela  koszty leczenia w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 
3) oświadczenie o wysokości dochodów,  przypadających na jednego członka rodziny, w okresie 

3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, 
4) inne dokumenty uzasadniające potrzebę przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. 

3. W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwu lub więcej szkołach, nauczyciel zobowiązany 
jest złożyć stosowne oświadczenie wskazując podstawowy stosunek pracy, w którym będzie 
uprawniony do pomocy zdrowotnej. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której 
mowa w ust. 2, nauczyciel zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek 
zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym nauczyciel zostanie poinformowany pisemnie 
przez dyrektora szkoły.”, 
                     



2) uchyla się § 6, 
3) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Dyrektorom placówek 
oświatowych. 

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

 


