UCHWAŁA Nr XXX/250/09
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i trybu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach
podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.72 ust.1 i ust.4 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.)
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, poprzez coroczny odpis
w wysokości, co najmniej 0,3 % planowanej rocznej sumy środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe zatrudnionych nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych
i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów.
§ 2. Ustala się rodzaje świadczeń oraz zasady przyznawania nauczycielom pomocy
zdrowotnej, określone w Regulaminie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Regulaminy przyznawania
bezzwrotnych zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
obowiązujące dotychczas w Szkołach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/09 Rady Gminy Złotów
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz
warunków i trybu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Rozdział I
Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej
§ 1.Regulamin określa rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach
pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie
Gminy Złotów, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznowychowawczych oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
§ 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego zasiłku
pieniężnego.
§ 4. Osobowy skład Komisji powoływany jest zarządzeniem Wójta Gminy.
§ 5. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja.
1. Do zadań Komisji należy:
a. przyjmowanie i sprawdzanie wniosków pod względem poprawności merytorycznej,
b. opiniowanie wniosków,
c. rozpatrywanie wniosków pod względem wysokości dodatkowych kosztów
poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzonym leczeniem,
d. rozpatrywanie sytuacji materialnej i rodzinnej nauczyciela,
e. całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła,
konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej
opieki chorego).
2. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego należy składać w terminach:
a/ do 15 maja danego roku,
b/ do 15 października danego roku.
3. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż cztery osoby.
4. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół.
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pieniężnego podejmuje
Wójt Gminy Złotów.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pieniężnego Wójt Gminy pisemnie
zawiadamia nauczyciela/dyrektora w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji opiniującej
wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 7. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie świadczeń następuje z zachowaniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 8. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W uzasadnionych,
szczególnie ciężkich przypadkach, pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.
§ 9. Wnioski nauczycieli są ewidencjonowane w rejestrze stanowiącym załącznik nr 2
do Regulaminu.

Rozdział II
Warunki i sposób przyznania zasiłku pieniężnego
§ 10. Pomoc zdrowotną może otrzymać nauczyciel w związku z::
1. przewlekłą chorobą lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki,
2. długotrwałym leczeniem szpitalnym,
3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym lub sanatoryjnym,
4. zakupem podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego – przysługujących
na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
5. zakupem leków, które zostały przepisane na schorzenie z powodu którego nauczyciel
występuje o pomoc zdrowotną,
§ 11. Zasiłek pieniężny może być przyznany na podstawie wniosku złożonego do Wójta
Gminy na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel albo jego opiekun
jeżeli nauczyciel ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego musi być poparty:
a. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą
lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania protez, sprzętu
rehabilitacyjnego,
b. faktury i rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem
lub zakupem protez, sprzętu rehabilitacyjnego,
c. oświadczenie o wysokości dochodów (brutto z ostatnich 3 m-cy, a emeryci i renciści
- ostatni odcinek z emerytury – renty lub ostatnią decyzję ZUS) przypadających na jednego
członka rodziny nauczyciela.
3. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia nauczyciele zostaną
powiadomieni pisemnie.

Rozdział III
Przepisy końcowe

Regulamin niniejszy uzgodniono z organizacjami związków zawodowych
reprezentujących nauczycieli.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień
do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz.1600) w art. 5 pkt 4 wprowadziła
nowe brzmienie art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
W obecnym brzmieniu art.72 ust.1 Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące
szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Przedłożony projekt uchwały został skonsultowany z dyrektorami Szkół i związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO
1.Wnioskodawca (nazwisko i imię)……………………………………………………….
2. Adres zamieszkania i nr tel.:……………………………………………………………
3. Stanowisko………………………………..wymiar zajęć………………………………
4.Miejsce pracy:……………………………………………………………………………

WÓJT GMINY
ZŁOTÓW
Proszę o przyznanie zasiłku pieniężnego.
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
W załączeniu:
1/ aktualne zaświadczenie lekarskie,
2/…………………………………………………………..
3/ ………………………………………………………….
4/ ………………………………………………………….
Oświadczam, że mój dochód (brutto) w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi :
……………….złotych.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
………………….., dnia……………………….

…………………………….
( podpis składającego wniosek )

OPINIA KOM ISJI I :
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Podpisy członków Komisji:
1)………………………… 4) ……………………………….
2)………………………… 5) ……………………………….
3)……………………........ 6) ……………………………….
DECYZJA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW :
………………………………………udzielono/ nie udzielono zasiłku zdrowotnego
w wysokości……………zł (słownie:……………………………………………………..)
……………………………….
( podpis Wójta Gminy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

REJESTR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Rok

Nazwisko i imię
nauczyciela

P* - pracujący
E* - emeryt/rencista

Status
Ostatnio
zawodowy otrzymana
P*
pomoc
E*
zdrowotna

Opinia
Komisji

Przyznana
kwota
pomocy
zdrowotnej

