
Zarządzenie Nr 106/2020 

Burmistrza Kietrza 

z dnia 04 listopada 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi  

podmiotami projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz 

 

N podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz na podstawie Uchwały Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kietrz. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz. 

3. Celem konsultacji jest uzyskanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych uprawnionych 

podmiotów co do planowanej treści projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2 i oczekiwanych 

zmian w tym zakresie. 

§ 2 

Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 04.11.2020 r. 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 12.11.2020 r. 

3) obszar, na którym przeprowadzone zostaną konsultacje: teren Gminy Kietrz.  

§ 3 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Kietrz www.kietrz.pl, 

2) zamieszczenie projektu uchwały w BIP Kietrz www.bip.kietrz.pl, 

3) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 

4) zebranie składanych pisemnie uwag oraz propozycji na temat projektu uchwały zgłoszonych za 

pomocą: 

-   poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz; 

-   poczty elektronicznej na adres e-mail: oswiata@kietrz.pl . 

http://www.kietrz.pl/
http://www.bip.kietrz.pl/


       2. W każdym przypadku zgłoszenia uwag o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag  

i wniosków do Urzędu. 

§ 4 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji z ich przebiegu zostanie sporządzony protokół, który 

podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kietrz. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy, stronie www.kietrz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kietrz.pl/


                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2020  

                    Burmistrza Kietrza 

        z dnia 04 listopada 2020 r.  

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

zgodnie z Uchwałą Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 7 października 2010 r. 

Nr 116 poz. 1244) oraz po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, Rada 

Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 4.  

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

  



 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Kietrz 

§ 1.  

1. Niniejszy regulamin stosuje się w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz. 

2. Regulamin określa: 

1) sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

2) rodzaje świadczeń i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej. 

§ 2. 

1. W budżetach placówek oświatowych gmina zabezpiecza środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli. 

2. Środki finansowe określane są na każdy rok w planach finansowych placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kietrz. 

§ 3. 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) wysokości środków przeznaczonych w budżecie placówki na ten cel, 

2) rodzaju i przebiegu choroby wnioskodawcy, 

3) sytuacji materialnej wnioskodawcy, 

4) wysokości udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów leczenia. 

§ 4. 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli może być przyznana w związku z: 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub chorobą o ciężkim przebiegu, 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 

4) długotrwałą rehabilitacją, 

5) nagłym zdarzeniem losowym. 

§ 5. 

1. Środkami, o których mowa w § 2, w granicach określonych w ust. 2 i 3 dysponuje dyrektor palcówki. 



 

2. Przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych 

kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z prowadzonym leczeniem, ale również całokształt 

okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia 

w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego itp.). 

3. Wysokość świadczenia ustala dyrektor mając na uwadze zapis w ust. 2 oraz wysokość środków 

zaplanowanych na ten cel w budżecie placówki i liczby składanych wniosków. 

4. Pomoc zdrowotna jest świadczeniem przyznawanym nie częściej niż raz w roku. 

§ 6. 

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik do Regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

2) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny, 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu 

medycznego, korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku 

z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym. 

3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora 

placówki. 

4. Decyzję o przyznaniu świadczenia dla nauczyciela podejmuje dyrektor placówki, a w przypadku 

dyrektora Burmistrz Kietrza. 

5. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia musi być uzasadniona i przekazana w formie pisemnej 

osobie zainteresowanej. 

6. W przypadku odmowy przyznania świadczenia przysługuje odwołanie do Burmistrza Kietrza. 

Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne. 

7. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch terminach: 

1) do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego (rozpatrzenie wniosków do końca maja), 

2) do 30 września danego roku kalendarzowego (rozpatrzenie wniosków do końca października). 

8. W szczególnie uzasadnionych ciężkich przypadkach pomoc zdrowotna dla nauczyciela może być 

przyznana powtórnie w danym roku na nowy wniosek. 

§ 7. 

1. Pomoc zdrowotna ma charakter uznaniowy i może być realizowana tylko do wysokości posiadanych 

środków. 

2. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki przeznaczone na pomoc zdrowotną 

nie przechodzą na rok następny. 



 

Załącznik do Regulaminu  

określającego rodzaje świadczeń przyznawanych  

w ramach pomocy zdrowotnej dl nauczycieli oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych  

prowadzonych przez Gminę Kietrz 

 Kietrz, dn. ........................ 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania i nr telefonu ........................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły, w której nauczyciel jest (był) zatrudniony 

..................................................................................................................................................................... 

Uzasadnienie: 

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

W załączeniu do wniosku przedkładam: 

1. 

..................................................................................................................................................................... 

2. 

..................................................................................................................................................................... 

3. 

..................................................................................................................................................................... 

4. 

..................................................................................................................................................................... 

Oświadczenie 

Oświadczam, że: 

1. średnia wysokość dochodów (brutto) na osobę w mojej rodzinie ze wszystkich źródeł z ostatnich 

trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi: .........................zł 

słownie: ..................................................................................................................................................... 

2. liczba osób w rodzinie wynosi: .................................... 

3. łączna wysokość dochodów (brutto) wszystkich członków rodziny ze wszystkich źródeł z ostatnich 

trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi: ........................ zł 

słownie: ..................................................................................................................................................... 

Forma płatności: 

1. Nr konta bankowego: ............................................................................................................................ 

2. Kasa Urzędu Miejskiego w Kietrzu* 

 

.................................................. 

      (data i czytelny podpis) 



 

 

Decyzja dyrektora placówki o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia. Wniosek o przyznanie 

świadczenia spełnia/ nie spełnia* wymogi formalne i rozpatrzono pozytywnie/ negatywnie*.   

    

1. Przyznaję świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej w kwocie: .........................................................zł 

słownie: .......................................................................................................................................................... 

2. Odmawiam przyznania świadczenia z powodu: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

...............................................     ........................................................  

        (miejscowość, data)                    (pieczątka i podpis dyrektora) 

  

*niepotrzebne skreślić 

 


