UCHWAŁA NR VII/42/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Łopuszno.
Na podstawie: art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
§ 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane dalej środkami finansowymi, wynoszą 0,1 % rocznego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych podległych Gminie Łopuszno.
§ 2. Regulamin stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt. 1-3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dla nauczycieli emerytów
i rencistów.
§ 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pienięŜnego.
§ 4. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele, którzy:
1) leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, przewlekłej lub cięŜkiej choroby,
2) są pacjentami publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3) pokryli koszty leczenia w przypadku niefinansowania ich przez Narodowy Fundusz
Zdrowia,
4) po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie w domu lub sanatorium.
§ 5. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złoŜenie wniosku wg, załącznika Nr 2 do
uchwały. Do wniosku naleŜy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3) oświadczenie o średniej wysokości dochodów brutto rodziny ze wszystkich źródeł
z trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc, osób prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
§ 6. Środkami, o których mowa w § 1 dysponuje Wójt, który przyznaje pomoc pienięŜną na
podstawie złoŜonych wniosków w ramach posiadanych środków finansowych.
§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę wysokość dodatkowych kosztów
poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia oraz sytuację materialną. O kolejności przyznawania pomocy decyduje dochód osiągnięty w trzech miesiącach
poprzedzających ubieganie się o pomoc osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
§ 8. Z inicjatywą w sprawie przyznania pomocy mogą wystąpić równieŜ:
a) ogniwa związków zawodowych, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły lub placówki,
b) prawny opiekun nauczyciela emeryta lub rencisty jeŜeli nie jest on zdolny osobiście
do podejmowania czynności w tym zakresie.
§ 9. Podział środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną odbywać się będzie w czerwcu
i listopadzie kaŜdego roku.
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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 )

