
Uchwala Nr 78/IX/2019
Rady Miejskiej w Serceku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmienIająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej

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) w związku z art. 72 i art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
Rada Miejska w Serceku uchwala, co następuje:

§ l
W uchwale Nr 44NV2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie

rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące
zmiany:
l.§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele otrzymujący świadczenie
kompensacyjne ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock bez względu na datę
przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne."

2.§ 5 otrzymuje brzmienie:

" l. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego, przyznawanego na
wniosek nauczyciela, którego wzór określa załącznik nr l do uchwały.

2.Załącznikami do wniosku są następujące dokumenty:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku, potwierdzające leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą,
leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego,
aparatury medycznej, konieczność zapewnienia choremu nauczycielowi dodatkowej opieki,

2) poniesione koszty korzystania z opieki zdrowotnej ( faktury, rachunki za: leczenie,
zakup sprzętu, leków, badania specjalistyczne) związane z leczeniem i zakupem, o którym
mowa w § 4 ust. 2, z okresu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto przypadających na
jedną osobę w rodzinie nauczyciela, pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3.Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie ciężkich
przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych
środków finansowych. H



§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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



Uzasadnienie

W oparciu o art.72 ust.l i ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela,
występuje potrzeba doprecyzowania zapisów uchwały w zakresie osób uprawnionych do
pomocy zdrowotnej i złożenia wniosku.
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