
PRoJEKT
U HWAŁY NR xv/... ...12020

RADY MINY TARNOW OPOLSKI

dnia27 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia jów świad czeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej d nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

nków i sposobu ich prryznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
z20l9 r. poz. 506 poz.) w związku z

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
72ust. I i4i art.91dpkt 1ustawy zdnia

gminnym (tj. Dz.L].
26 stycznia l982 r.

dla nauczycieli szkół
warunki i sposób ich

Karta Nauczl,ciela (tj. Dz. U . z 2019 r. 2215), uchwala się, co następuje:

§ 1 Określa się rodzaje świadczeń
i przedszkoli, dla których organem

znawanych w ramach pomocy zdrowotnej
zącymjest Gmina Tamów Opolski oraz

przyznawania.

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l ) placówce oświatowej - rozumi się przez to szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola dla
których Gmina Tarnów Opolski lub była organem prowadzącym;

2) nauczycielu - rozumie się to nauczyciela w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela, zatrudni w placówce oświatowej oraz byłego nauczyciela który
przeszedł na emeryturę, rentę l nauczycielskie świadczenie kompensacyj ne:

3) wniosku -naleĘ przezto

4) długotrwałym leczeniu -
wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej;

w roku lub wymaga ciągłej

, ptzez to rozumieć leczenie, które trwa dłużej niż 3 miesiące
talizacjt co najmniej przęzokresiednego miesiąca w roku;

5) długotrwałej rehabilitacji - na przez to rozumieć specjalne postępowanie rehabilitacyjne
trwające dłużej niz 3 miesiące w ku.

§ 3 Wysokość środków finansowych
corocznie uchwała budżetowa.

§ 4 1. Świadczenia w ramach pomocy
zdrowotnej w związku z,.

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa

rowotnej przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki

1 ) długotrwałą. nieuleczalną lub

2) długotrwały m leczeniem szpital

3) długotrwałą rehabilitacją w tym

z koniecznością dalszego leczenia;

4) leczeniem sanatoryjnym nie Lym lub nie dofinasowanym z innych żródeł;

5 ) długotrw ały m leczeniem specj all

6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego ułatwiającego dalsze
lunkcjonowanie;

2. Świadczenię przyznawane w ,h pomocy zdrowotnej obejmuje całkowitą lub częściową
re fundacj ę poniesiony ch przez

l ) zakupu leków i materiałów med

2) rehabilitacji;

znym:'
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badań specj alistyc zny ch

dojazdów na specjalistyczne leczenie poza obszar
i strzeleckiego orazm. Opole;

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego;

§ 5 l. pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowęgo

2. Pomoc zdrowotna, o której mowa w ust.l jest zapomogą o c

3. Wysokosć przyznanego świadczeniauzależniona jest w
1) przebiegu choroby oraz okoliczności ztym związanych,

nauczyciela (przewlekły charakter choroby,
konieczność stosowania specjalnej diety);

wysokość udokumentowanych, poniesiony ch przez

sytuacji materialnej nauczyciela;

wysokości środków finansowych zaplanowanych na
oraz od liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych

4. Jednorazowe świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego co
w sprawie minimalnego wynagrodzenia zapracę.

§6 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na podstawie pi
do Wójta Gminy Tarnów Opolski, którego wzór stanowi zał

2, Warunkiem przyznania świadczenia jestzłożenie wniosku w
do 3l maja tego roku. Wnioski złożone nie w terminie,

Wniosek, na|eży złożyc w Urzędzie Gminy w Tarnowie O
Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej naleĘ d,ołączyc

l) aktualne zaswiadczenie lekarskie potwierdzające:
przewlekłą, nieuleczalną lub wrodzoną, leczenie specjali
rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, stosowanie leków i

2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty (
badania specjalistyczne, zabiegi, zakup lekarstw,
do l 2 miesięcy przed złożeniem wniosku;

3) oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny wni
gospodarstwie domowym, według wzoru stanowiące go za

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawi
w ust. 4. nauczyciel zostaje wezwany pisemnie do ich usuni
wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, o
pozo stawi o ny bez r ozpatr zenia, o czy m nauczyc i e l zo stanie poi

6. Z-łożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.

§ 7. l. Decyzję o plzyznaniu lub odmowie przyznania ś
Opolski w ciągu 30 dni licząc od dnia następnego po dniu, w
w danym roku kalendarzowym. DecyzjaWójta Gminy Tarnów

3)

4)

)5

l

2)

3)

4)

1J.

4.

2. lnfbrmację o rozpatrzeniu wniosku przekazuje się wnioskoda y na piśmie.

Strona 2

wiatów opolskiego, krapkowickiego

tnego świadczenia pienięznego.

terze socjalnym.

ności od:

jących wpływ na sytuację materialną
opieki choremu,ie dodatkowej

ciela kosaów leczenia:

w budżecie Gminy Tarnów Opolski

anejest do wysokości 50% wysokości
Ministrówe w rozporządzeniu Rady

wniosku nauczyciela skierowanego
k nr l do uchwały,

lym roku kalendarzowym w terminie
pozo stawione bez r ozpatr zenia.

,im.

nauczyciela związane z chorobą:
, rehabilitację, stosowanie sprzętu
iałów medycznych;

VAT lub rachunki za leczenię.
sprzętu rehabilitacyjnego) w okresie

pozostającej we wspólnym
ik nr 2 do niniejszej uchwały.

braki w dokumentacji, o której mowa
w terminie 7 dni od dnia otrzvnrania

mowa powyzej, wniosek będzie
rTnowany pisemnie.

podejmuje Wójt Gminy Tamórv
upływa termin składnia wnioskórv

lski w tym zakresie jest ostateczna.



4.

_). Wypłata świ adczeni a ptzy znanęgo uczycielowi w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana.jest na
rachunek bankowy wskazany przęz wcę we wniosku.

Wypłata świadczenia nauczycielowi w ramach pomocy zdrowotnej dokonywana jest
przez Biuro Obsługi Oświaty Samor

5. Srodki finansowe przęznaczone na

j w Tarnowie Opolskim.

budZetowym nie przechodząna rok
zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku

y.

§ 8. Z dniem wejścia w Ęcie niniej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV l258l20l7 Rady Gminy
Tarnów Opolski z dnia26 częrwca
lv ramach pomoc zdrowotnej dla
i sposobu ich przyznawania.

17 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
zycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po
Woj ewództwa Opolskiego.

ójtowi Gminy Tarnów Opolski.

ie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędorłym

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf urban
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l. DANE WNIOSKODAWCY
1) Imię i nazwisko
2) Adres zamieszkania

świadczenie kompensacyj ne

2. UZASADNIENIE WNIOSKU

na pomoc zdrowotną nauczycieli....

4)

5)

6)

Załącznik Nr l Uchwały Nr
Rady Gminy Tl Opolski z dnia

2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POM ZDROWOTNEJ

3) Status nauczyciela (podkreślić właściwe): nauczyciel czyl
przybywający na emeryturzelnauczyciel przybywaj ący na

zawodowo l nauczyciel
ie l nauczy ci e l otrzy muj ący

Miejsce zatrudnienia (w przypadku emerytury, renty lub kompensacyj nego należy
wpisać ostatnie miej sce zatrudnienia)
Wymiar zatrudnieni a... ...
Nazwa banku i numer rachunku bankowego na które mają przekazane środki fi nansou,e

Zwtacam się z prośbą o przyznanie świadczenia pienięznego środków fi nansowych przeznaczonych
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3. ZAŁĄCZNIKI
W załączeniu do wniosku przed

aktualne zaświadczenie l
imienne dokumenty potwierdzaj poniesione kosźy
oświadczenie o dochodach
inne (wymienić jakie)

Stosownie do treści aft. 1ż-14
2016 r. w sprawie ochrony osób fi
srvobodnego przepływu takich danych
danychi lDz. Urz. UE, z 2016 r., L l l9,
l. Administratorem pani/pana danvch

Opolskim ul. Dworcowa 4, 46-050 T
2. Z lllspektorem Ochrony Danych

poczĘ elektronicznej pod adresem: i
Samorządowej w Tarnowie Opolskim

3. Pani/Pana dane osobowe
niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązków prawnych
b) wykonania zadania realizowanego

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)

uzula informacyjna

ia Parlamentu Europejskiego i Rady lUEl 20161679 z dnia 27 kwietnia
;h w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
uchylenia dyrektywy 95l46lWE /ogólne rozporządzenie o ochronie

l/ - da|ej: RODO, niniejszym informujemy. że:
owych jest: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie
Opolski, zw any dale_j,,Admin istratorem".

Panią Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem
@,opocńa.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Biuro Obsługi Oświaty
Dworcowa 4, 46-050 Tamów Opolski.
będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie

L-]

l,]

L]

iążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
interesie publicznym lub w ramach sprawowania

l lit c) RoDo.
władzy publicznej

powierzone.i Adm inistratorowi na ie art. 6 ust. l lit e) RoDo,
c) wykonania umowy, której z Admini /na podstawie art. 6 ust. l lit. b) RODO.

4. W zrviązku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane in
Pani/Pana danych osobowych są:

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. odbiorcanli

a) podmioty upowaznione przez Adm istratora do przetwarzanla pani/pana danych osobowych zgodnie z
obowiązującym i przepisami prawa,

b) podmioty przetwarzalące Pani/Pana
powierzen ia pr zetw arzania danych

c) podmiot przetwarzający,
d) inne podmioĘ, w zakresie, w jakim

obowiązujących przepisów prawa.
one uprawnione do ich otrzymywania,/ przetwarzania na podstawie

5. Pani/Pana dane osobowe będąprzez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał.

publicznej powierzonej Administ
niezbędny do wykonanla zadania reali )wanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy

i lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody, a kże po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się

iązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /wprzez Admilristratora z prawnego o
szczególności archiwizacji/ lub okres n ny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Adrninistratora
roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony pani/pana roszczeniami wobec Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Pani, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od

, gdy są one nieprawidłowe,

Administratora:
a) dostępu do swoich danych

osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
wych /tzw.

b) sprostowania swoich danych



d)

c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z
poprzez przedstawienie dodatkowego oświa dczenia,
usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Admini
RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art.6 ust.

została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej
- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 2l ust. l
nadrzędne prawnie uzasadn ione podstawy przetw arzania
ust.2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe sąprzetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania s

prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
mowawart.8ust. l RODO;

ograniczen i a przetw arzan ia swo i ch danych osobowych, gdy :

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowośó swoich danych osobowy
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; -
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne P
roszczeń1'

- wniosła,/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 2l ust. 1

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Pani/Pana sprzeciwu.

e)

7. W
a)

związku z przętwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
zPanilPana szczegolną sytuacją, w sytuacji gdy
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
Administratorowi; lub jest niezbędne do celów wynikając1
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używan
maszynowego swoich danych osobowych, które

c) przesłania swoich danych osobowych innemu admin
jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art.

a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 li
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

d) żądania by dane osobowe zosta§ przesłane przez Admini
ile jest to technicznie możliwe.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzo
Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych
na podstawie art. 6 ust l lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
na podstawie zgody przed jej cofhięciem.

l0. W sytuacji, gdy przetwarzanlę danych osobowych odbywa się na
Panizy'Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter

1 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:
- wypełnienie oborviązku prawnego ciążącego na Admin

nieniem celów przetwarzallia, lv tl,m

za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3

zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
lit. a) RoDo lub art.9 ust.2 lit. a) RODO
;

Rc
lub nosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art.2l

wobec przetwarzania i nie występują

z obowiązku prawnego przewidzianego w
lega Administrator;

społeczeństwa informacyjnego, o których

usunięciu swoich danych osobowych,
inistrator nie potrzebuje już danych
do ustalenia, dochodzenia Iub obronv

,ODO wobec przetwarzania - do czasu
inistratora są nadrzędne wobec podstaw

Pani/Panu takze prawo do:
ia, gdy zaistnieją przyczyny związane

ie: - oparte jest na wykonaniu zadania
nia władzy publicznej powierzorrej
z prawnie uzasadnionych interesów

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
i wolności osoby, której dane dotyczą,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.

formacie nadającym się do odczytu
ł Pani/Pan Administratorowi,

bez przeszkód ze strony Administratora,

,ust. l lit. a) RoDo lub art. 9 ust. 2 lit.
b) RODO; oraz

bezpośrednio innemu administratorowi. o

na niezgodne z prawem przetwarzanie
iwym do wniesienia skargi jest Prezes

odbywa się na podstawie zgody tj.
wo do cofnięcia zgody w dowolnyn,t

prawem przetw arzania, którego dokonan o

ie Pani/Pana zgody, podanie przez
lny.

W Sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
W sytuacji, gdy nie podai umowa.



12.
13.

- wykonanie zadania realizowanego
pow ierzonej Administratorowi,

- wykonanie zadania realizowanego
powierzonej Adm inistratorowi,

- zawarcię czy też wykonanie um
Pani/Pana dane nie będą przekazane do
Pani/Pana dane osobowe nie pod|egają

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

trzeciego lub organizacj i międzynarodowej.
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



OŚWIADCZENIE O

(imię inazwisko

Ja niZej podpisany/a oświadczam, że średni dochód nettol
p opr ze dzający m m i esi ąc złożenia wni o sku wyni ó sł

Liczba członków rodziny
domowymwynosi:. ..,,.osób.

pozostających

Swiadoma(y) odpowiedzialności karnei wynikajqcej z art. 23
nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, ze powyzsze
ptllv, i e r dzam wł asnor ę c znym podpi s e m.

t miejscowość, data)

l Dochód nętto - przychód miesięczny wszystkich członków rodziny pom
na ubezpieczenie społeczne pracownika (emerytalne, rentowe i chorobowe) podatek dochodowy

(adres wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia

rodziny mojej rodziny w rniesiącu
....... zł.

wspólnym gospodarstwie

§ l Kodeksu Karnego za zeznąnie
sq zgodne ze stanem ,faktycznym, co

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Ly o kosz§ uzyskania przychodu, składki



w sprawie określenia
pomocy zdrowotnej dla

Projekt uchwały dotyczy
Opolski z dnia 26 czerwca 201.7
w ramach pomoc zdrowotnej

Tarnów Opolski 16.01.2020 r.

NlE DO PROEJKTU UCHWAŁY

świadczeń przyznawanych w ramach
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków

sposobu ich przyznawania

zapisów uchwały Nr XXX|V/258/2017 Rady Gminy Tarnow
w sprawie określenia rodzajów świodczeń przyznawonych

nauczycieli korzystajqcych z opieki zdrowotnej oroz
warunków i sposobu ich przyzna io w związku z propozycją wprowadzenia korzystniejszych
dla nauczycieli, nowych zgodnie z poniższym:
1. Rozszerzono zakres , dofinansowywanych z pomocy
zdrowotnej o leczenie sanat
ż. W związku z tym że w u 2OI9, z zaplanowanych przez Gminę Tarnów Opolski,
środków na pomoc zdrowotną nauczycieli pozostała kwota niewykorzystana orazz uwagi

proponuje się zwiększenie wysokości przyznawanego
imalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzono również

na zwiększające się koszty ż

świadczenia do 50% wysokości
jeden termin skladania wnios , który poprawi dysponowanie i określanie wysokości kwot
pomocy zdrowotnej dla n i.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej uwzględniając3. Poprawiono załącznik nr
zapisy obowiązujące zapisy




