UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY GMINY ŁOPUSZNO
z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli ze szkół , dla których gmina Łopuszno jest organem prowadzącym
oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Gminy Łopuszno uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Łopuszno jest organem prowadzącym,
który określa rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała w chodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/30/2011
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 30 marca 2011 r.

Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli ze szkół , dla których gmina Łopuszno jest organem prowadzącym, który określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopusznie.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1) szkole – naleŜy to rozumieć szkołę podstawowa, przedszkole i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest gmina Łopuszno.
2) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w wymiarze, co najmniej ½ etatu w szkołach, o których mowa w punkcie 1
oraz byłych nauczycieli tych szkół, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub na
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
3) regulaminie - naleŜy przez to rozumieć „ Regulamin gospodarowania środkami
finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których
gmina Łopuszno jest organem prowadzącym.
§ 3.1. Środki finansowe, o których mowa w § 2, zwane w dalszej części regulaminu
pomocą zdrowotną przyznawane są w związku z:
1) przewlekłą chorobą lub przebieg choroby jest bardzo ciąŜki
.
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, wymagającym dojazdów do lekarza specjalisty.
2. Pomoc zdrowotna moŜe być przyznana na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji
kosztów leczenia, po przedłoŜeniu przez nauczyciela rachunków lub innych dokumentów
potwierdzających koszty leczenia, w szczególności zwrot kosztów dojazdu do zakładu opieki
zdrowotnej, na zakup środków pomocniczych tj. sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, lub zakup leków itp.

Tryb i zasady postępowania przy przyznawaniu środków finansowych
§ 4. Nauczyciel moŜe ubiegać się pomoc zdrowotną tylko jeden raz w danym roku.

§ 5.1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złoŜenie przez nauczyciela wniosku o
przyznanie pomocy zdrowotnej. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, mogą wystąpić równieŜ:
1) dyrektor szkoły,
2) związki zawodowe,
3) opiekun lub członek rodziny, jeŜeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do
podejmowania czynności w tym zakresie.
3. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej naleŜy dołączyć :
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela ze
wskazaniem rodzaju leczenia lub inną dokumentację świadczącą o stanie
zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub koszty zakupu
środka pomocniczego, o którym mowa w § 3 ust.2 Regulaminu np. faktury,
rachunki wystawione na nauczyciela
3) zaświadczenia o wysokości dochodu brutto z miejsca pracy z ostatnich
3 miesięcy wszystkich członków rodziny nauczyciela tworzących z nim
wspólne gospodarstwo domowe: emeryci i renciści przedkładają ostatni
odcinek z emerytury lub renty.
4. Wnioski naleŜy składać do dyrektora szkoły.
5. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym dyrektor szkoły
powołuje Komisję ds. Funduszu Zdrowotnego w składzie trzech nauczycieli wybranych przez
radę pedagogiczną, po jednym przedstawicielu wskazanym przez funkcjonujące związki zawodowe.
§ 6.1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane będą jeden raz w roku w miesiącu listopadzie.
2. Ustala się termin składania wniosków od 15 do 31 października danego roku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym, gdy nauczyciel zmuszony jest stosować bardzo drogie leki lub zabiegi ratujące Ŝycie nie podlegające refundacji, wniosek moŜna
złoŜyć w innym terminie, niŜ wskazanym w ust. 2.
4. Wniosek złoŜony w terminie określonym w ust. 3 zostanie rozpatrzony w terminie 1 miesiąca od dnia jego złoŜenia.
§ 7.1. Rozpatrując wniosek o pomoc zdrowotną komisja bierze pod uwagę:
1) stan zdrowia nauczyciela i przebieg jego choroby.
2) okoliczności wpływające na sytuację materialną nauczyciela ( konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki, zakup lekarstw,
konieczność dalszego leczenia w domu itp. ).
3) wysokość udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela
4) sytuację materialną rodziny nauczyciela
5) wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowanych w budŜecie gminy na dany rok.
2. Wysokość jednorazowej pomocy zdrowotnej nie moŜe być wyŜsza od 50 %
obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowniczego ustalonego na dany
rok budŜetowy i opublikowanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w dzienniku urzędowym Monitor Polski, a takŜe nie moŜe przekroczyć wysokości
udokumentowanych wydatków.
3. Dyrektor szkoły powiadamia na piśmie wnioskującego o przyznaniu bądź
o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej

4. Decyzja o przyznaniu bądź o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej musi zawierać
uzasadnienie
5. Przyznana pomoc zdrowotna wypłacana jest na konto wskazane przez nauczyciela w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego o przyznaniu pomocy
zdrowotnej.
Tryb naliczania Funduszu Zdrowotnego
§ 8. Fundusz Zdrowotny szkoły wynosi 0,1 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych
czynnych nauczycieli.
§ 9. Fundusz Zdrowotny tworzą środki wyodrębnione corocznie w budŜetach szkół przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
§ 10. Środkami, o których mowa w § 8 zarządza Dyrektor Szkoły danej placówki szkolnej.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

............................................................................................................................
( Wnioskodawca – imię i nazwisko )

............................................................................................................................
( Adres zamieszkania i nr telefonu )

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi Pani/Panu
........................................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela adres zam.)

............................................................................................................................
( szkoła/ placówka w której nauczyciel jest lub był zatrudniony )

pomocy zdrowotnej.
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
W załączeniu do wniosku przedkładam :
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................
( Miejscowość i data )

...........................................
(Podpis wnioskodawcy)

Dyrektor ......................................................................................................................................................................
( nazwa i adres szkoły )
Poświadcza , Ŝe Pan/i/ ................................................................................................................................................
jest nauczycielem zatrudnionym w wymiarze ..............................................etatu /emerytem tej placówki .

......................................................
(miejscowość i data )

(podpis i pieczęć dyrektora )

