UCHWAŁA Nr XIII / 83/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Łopuszno corocznie planuje się środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - w tym nauczycieli emerytów
lub rencistów - w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe zatrudnionych nauczycieli.
§ 2. Przyjmuje się Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
ich przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XIII/83/2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 30 maja 2012 roku

REGULAMIN
określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w ramach
pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Łopuszno
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich
przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łopuszno, zwany dalej
"Regulaminem", został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), zwanej dalej "Kartą
Nauczyciela".
§ 2. Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) "organie prowadzącym" - należy przez to rozumieć Gminę Łopuszno;
2) "szkole" - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oświatową, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno;
3) "dyrektorze" - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki
oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno;
4) "nauczycielach"- należy przez to rozumieć nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów
lub rencistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Łopuszno;
5) "tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin" - należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela lub w stosownej uchwale Rady Gminy Łopuszno;
6) "Funduszu zdrowotnym" - należy przez to rozumieć planowane corocznie

w budżecie Gminy Łopuszno środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
o których mowa w pkt. 4.
Rozdział 2.
Rodzaje świadczeń
§ 3. 1) Pomoc zdrowotną przyznaje się nauczycielowi w formie bezzwrotnego
świadczenia pieniężnego.
2) Pomoc zdrowotna dla danego nauczyciela może być przyznana raz w roku
budżetowym.
3) Wysokość jednorazowej pomocy zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 uzależniona
jest od posiadanych środków na pomoc zdrowotną.
4) Pomoc zdrowotna nauczycielowi, może być przyznana powtórnie w danym roku,
o ile pozwolą na to środki Funduszu zdrowotnego.
5) Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w szczególności, w związku z:
a) przewlekłą chorobą, np. schorzenie nowotworowe, cukrzyca, choroby krążenia;
b) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu
lub sanatorium;
c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
d) koniecznością zakupu sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego.
Rozdział 3.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej
§ 4. Ze świadczeń z Funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni, co najmniej w połowie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć,
2) nauczyciele emeryci lub renciści, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub
rentę, korzystający z funduszu świadczeń socjalnych w szkołach.
§ 5. 1) Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
a) przewlekłości choroby, okresu jej trwania oraz od wysokości kosztów leczenia,
w tym m.in. kosztów poniesionych na leki, stosowania specjalnej diety,
zapewnienia dodatkowej opieki choremu;

b) sytuacji materialnej nauczyciela.
2) Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być udokumentowane przez
nauczyciela rachunkami za leki oraz świadczenia i usługi zdrowotne, a także
stosownymi zaświadczeniami za inną formę pomocy medycznej świadczonej na
rzecz nauczyciela.
§ 6. 1) Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej do Wójta występuje
nauczyciel.
2) Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
3) Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
b) oryginalne dokumenty potwierdzające koszty leczenia poniesione w danym roku
kalendarzowym,
c) oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto w rodzinie
nauczyciela.
4) Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również inny
podmiot wtedy, gdy zainteresowany nauczyciel wyrazi wolę reprezentowania go
w postępowaniu o udzielenie świadczenia, a także gdy kompetencje do
reprezentacji przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Rozdział 4.
Sposób przyznawania pomocy zdrowotnej
§ 7. 1) Wnioski nauczycieli rozpatrywane są dwa razy w roku, tj. w czerwcu
i listopadzie.
2) Pomocy zdrowotnej nauczycielowi udziela Wójt.
3) O przyznaniu pomocy zdrowotnej, wysokości tej pomocy oraz terminie jej wypłaty
Wójt informuje wnioskodawcę.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik Nr 1
do Regulaminu
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
…………………………………………………………………………………………………...
Wnioskodawca (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania i Nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………...
Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Zwracam się o przyznanie pomocy zdrowotnej
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Z pomocy zdrowotnej korzystałem (łam) w ……………roku z powodu
...............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
W załączniku do wniosku przedkładam:
- aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,
- oryginalne dokumenty potwierdzające koszty leczenia poniesione w danym roku kalendarzowym,
- dokumenty potwierdzające dochód brutto w rodzinie w ostatnich trzech miesiącach.
…………………………………….
miejscowość i data

………………………………
podpis wnioskodawcy

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości……………………………….kwota……………
……………………………...
data i podpis

Załącznik Nr 2
do Regulaminu
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Dane dotyczące gospodarstwa domowego. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej
wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wysokość
dochodu
brutto
w
zł*1.2.3.4.5.6.7.Łączny
dochód rodziny
(suma
miesięcznych
dochodów
osób
rodzinie)Średni
dochód na 1 osobę w
rodzinie
(dochód
rodziny
podzielony przez liczbę
osób w rodzinie)
*Dochód
powinien być wykazany
ze wszystkich źródeł i
powinien
dotyczyć
miesiąca
poprzedzającego
miesiąc,
w
którym
składany jest wniosek.
Lp.

Nazwisko i
imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy/nauki

Oświadczam,
że powyższe dane są
zgodne z prawdą i że
jestem
świadomy(a)
odpowiedzialności
karnej z art. 233
Kodeksu karnego za
zeznawanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy.

…………………………
…………..

/podpis
wnioskodawcy/

