
l~ADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr X /120 /2007

Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie: okreslenia rodzaju swiadczen pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajacych z
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001r Nr 142 poz. 1591 z pózno zm.) oraz art. 72 ust. 1 w zwiazku z art. 91d ust 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z pózno zm.) po
zaopiniowaniu przez zwiazki zawodowe

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

§1

Ustala sie Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystajacych z opieki
zdrowotnej zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu jak w zalaczniku.

§2

Regulamin okresla:
1) rodzaje swiadczen pomocy zdrowotnej korzystajacych z opieki zdrowotnej nauczycieli

zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina
Pietrowice Wielkie, emerytów i rencistów.

2) warunki i sposób przyznawania swiadczen, o których mowa w pkt 1.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



,

~DAGMrNY
Pietrowice Wielkie

Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr X/120/2007
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 04.12.2007

REGULAMIN

§ 1
Regulamin okresla zasady przyznawania srodków z budzetu Gminy Pietrowice Wielkie na pomoc
zdrowotna dla nauczycieli zwanych funduszem.

§2
1. Srodkami funduszu administruje Wójt Gminy, zwany dalej dysponentem funduszu.
2. Podania o przyznanie zapomogi z funduszu rozpatruje Komisja powolana w tym celu przez

dysponenta funduszu.

§3
1. Prawo wnoszenia zmian do regulaminu posiada dysponent funduszu w uzgodnieniu z zakladowa

organizacja zwiazkowa.
2. Prawo interpretacji postanowien regulaminu posiada dysponent funduszu.
3. Tresc regulaminu jest ogólnie dostepna.

§4
1. Srodki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zwane dalej srodkami

finansowymi sa okreslane corocznie w uchwale budzetowej Gminy Pietrowice Wielkie
2. O wysokosci zasilku pienieznego na pomoc zdrowotna nauczycieli decyduje dysponent funduszu.

§5
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie zasilku pienieznego.

§6
Do korzystania z funduszu uprawnieni sa:
1. nauczyciele zatrudnieni w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Pietrowice

Wielkie na co najmniej ~ etatu,
2. nauczyciele emeryci i rencisci.

§7
1. Zasilek pieniezny z funduszu przysluguje raz w roku kalendarzowym,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych przewlekla choroba zasilek

pieniezny moze byc przyznany bez zachowania warunku okreslonego w pkt.1.

§8
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w zwiazku z:

a) przewlekla choroba nauczyciela,
b) dlugotrwalym leczeniem szpitalnym i koniecznoscia dalszego leczenia w domu,
c) dlugotrwalym leczeniem specjalistycznym,
d) zakupem sprzetu rehabilitacyjnego lub srodków medycznych.

2. W celu ubiegania sie o zasilek pieniezny z funduszu nalezy zlozyc wniosek do dysponenta
funduszem.

3. Wnioski sklada sie w terminie do dnia: 31 maja i 30 listopada kazdego roku.

4. Uprawnienie do zlozenia wniosku posiadaja:
a) zainteresowany nauczyciel,
b) czlonkowie rodziny nauczyciela,
c) dyrekcja placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony,
d) zakladowa organizacja zwiazkowa,

5. Do wniosku o przyznanie zasilku pienieznego powinny byc dolaczone:
a) zaswiadczenie lekarskie o leczeniu lub o przebytym leczeniu,



b) udokumentowane wydatki na zakup lekarstw i innych medykamentów,
c) oswiadczenie o dochodach.

§9
Calosc spraw zwiazanych z administrowaniem funduszem prowadzi Komisja do spraw udzielania
zapomóg zdrowotnych, zwana dalej komisja.

§10
Komisje na okres 3 lat powoluje Wójt Gminy.

§ 11
W sklad komisji wchodza:
1. jeden przedstawiciel dysponenta funduszem,
2. po jednym przedstawicielu z kazdej placówki oswiatowej Gminy
3. jeden przedstawiciel emerytów i rencistów

§ 12
Przewodniczacym komisji jest przedstawiciel dysponenta funduszem.

§ 13
1. Przewodniczacy Komisji zwoluje Komisje w miare wplywu wniosków, nie rzadziej niz raz na pól

roku.

2. Posiedzenia z komisji sa protokolowane.

§14
Do zadan komisji nalezy:
1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasilku pienieznego,
2. Sporzadzanie wniosków do dysponenta funduszem o udzielenie zasilku wraz z podaniem

wysokosci proponowanej kwoty zasilku.

§15
1. Zasilek pieniezny przyznaje Wójt Gminy.
2. Srodki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodza na rok

nastepny.


