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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVIII/103/16 z dnia 17 marca
2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków
i sposobu ich przyznawania, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 marca 2016 r. pod poz. 1636
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 289 z poźn. zm.), należy sprostować następujące
błędy:
1) w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVIII/103/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r. pod poz. 1636
- w § 1 zamiast:
„Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój oraz warunki
i sposób ich przyznawania”.
powinno być:
„Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina
Kudowa – Zdrój przyznawana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia
pieniężnego, w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną w uchwale
budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na dany rok budżetowy”.
- w § 2 zamiast:
„1. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli tworzą wyodrębnione w budżecie gminy Kudowa – Zdrój
środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej.
2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, dysponuje dyrektor szkoły.
3. Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po
przejściu na emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej”.
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powinno być:
„1. Wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w §1 przyznanego nauczycielowi
uzależniona jest od:
1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
w uchwale budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na dany rok budżetowy,
2) liczby wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej złożonych w roku budżetowym,
3) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
4) od sytuacji materialnej nauczyciela.
2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego, o który mowa w §1 nie może przekroczyć
2/3 wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym według stanu na dzień złożenia wniosku”.
- w § 3 zamiast:
„1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia
finansowego.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 jest zapomogą o charakterze socjalnym.
3. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
a) stanu zdrowia potwierdzonego dokumentami np. zaświadczeniem lekarskim, wypisem
ze szpitala potwierdzającym przewlekły charakter choroby, zapewnienia dodatkowej opieki choremu,
koniecznością stosowania specjalnej diety,
b) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
c) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych
wniosków.
4. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna będzie przyznana
częściowo lub nie będzie przyznana”.
powinno być:
„Świadczenie pieniężne, o którym mowa w §1 przyznaje się nauczycielowi, który spełnia łącznie
poniższe warunki:
1) leczy się w miejscu zamieszkania lub poza nim,
2) ponosi koszty leczenia, w tym badań diagnostycznych, hospitalizacji, leczenia sanatoryjnego,
opieki medycznej, transportu medycznego, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu produktów
leczniczych i materiałów medycznych, zakupu sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego”.
- w § 4 zamiast:
„Osobami upoważnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są nauczyciele”.
powinno być:
„1. Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej, o której mowa w §1 raz w roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby
nauczyciel może skorzystać więcej niż raz w roku z pomocy zdrowotnej, o której mowa w §1”.
- w § 5 zamiast:
„Świadczenie przyznaje się nauczycielowi w związku z:
a) kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela,
b) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym”.
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powinno być:
„1. Pomoc zdrowotna, o której mowa w §1 udzielana jest na wniosek nauczyciela. Wzór wniosku
stanowi załącznik do uchwały.
2. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, o której mowa w §1 należy dołączyć:
a) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia nauczyciela, wydane nie później niż
w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
b) imienne dokumenty potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty leczenia,
c) oświadczenie o wysokości dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny
nauczyciela obliczonego za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie
pomocy zdrowotnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w następujących terminach:
a) do 15 marca danego roku,
b) do 15 czerwca danego roku,
c) do 15 września danego roku,
d) do 30 listopada danego roku.
5. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli rozpatruje Burmistrz Miasta Kudowa
– Zdrój w terminie 14 dni od dnia upływu terminów określonych w ust. 4.
6. Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój informuje wnioskodawcę na piśmie o przyznaniu
i wysokości świadczenia pieniężnego albo o odmowie jego przyznania”.
- w § 6 zamiast:
„1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest albo
był zatrudniony.
3. Wniosek, o których mowa w ust. 1 składa się w następujących terminach:
a) do 15 marca,
b) do 15 czerwca,
c) do 15 września,
d) do 30 listopada.
4. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia lub wypis ze szpitala,
b) imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki za leczenie, rachunki
za badania specjalistyczne, rachunki za zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego itp.) wystawione
w ciągu pół roku przed datą złożenia wniosku.
5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni
po upływie terminu określonego w ust. 3.
powinno być:
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój”.
- w § 7 zamiast:
„Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby więcej niż raz”
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powinno być:
„Do wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej złożonych przed dniem wejścia w życia
niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w § 8”.
- w § 8 – bez zmian
- w § 9 zamiast:
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój”.
powinno być:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego”.
- § 10 skreślony.
Wojewoda Dolnośląski:
P. Hreniak

