Projekt do pkt 17

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rada Gminy Sierakowice uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
szkół i przedszkoli" dla których organem prowadzącym jest gmina Sierakowice, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/255/08 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli gimnazjum,
szkół podstawowych i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Sierakowice oraz uchwała
Nr XXVII/286/09 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/255/08 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli gimnazjum, szkół podstawowych
i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 3 września 2019 r.
Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, określa wysokość środków w budżecie szkoły przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich
przyznawania
2. Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli,
stosuje się w szkołach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli",
2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Sierakowice,
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego dla
której organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice,
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 3,
5) nauczycielu bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć nauczycieli w tym dyrektorów,
wicedyrektorów, nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w szkole, zatrudnionych lub
emerytowanych (lub przebywających na rencie) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w pkt 3,
6) pomoc zdrowotna- należy przez to rozumieć świadczenie przyznane nauczycielowi z funduszu
zdrowotnego, które związane jest z dofinansowaniem kosztów poniesionych na leczenie lub zakup
środków, usług, o których mowa w niniejszym regulaminie,
7) fundusz zdrowotny- należy przez to rozumieć środki wyodrębnione w budżecie szkoły z przeznaczeniem
na świadczenia związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli.
Rozdział 2.
Wysokość i rodzaj świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej
§ 3. W budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Sierakowice tworzy się fundusz przeznaczony na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej jako 0,3% odpis od planowanych na
dany rok budżetowy wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkole.
§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
§ 5. W ramach pomocy zdrowotnej mogą być dofinansowane :
1) koszty zakupu leków lub sprzętu medycznego,
2) koszty specjalistycznego leczenia,
3) koszty pobytu w zakładach opieki zdrowotnej,
4) koszty pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych.
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§ 6. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi w ramach funduszu zdrowotnego ustalonego
w budżecie szkoły w formie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na leczenie lub zakup środków,
o których mowa w § 5.
Rozdział 3.
Warunki i sposób przyznawania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej
§ 7. Pomoc zdrowotna jest przyznawana w przypadku:
1) wystąpienia przewlekłej lub ciężkiej choroby nauczyciela wymagającej stosowania specjalistycznego
leczenia, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji,
2) długotrwałego korzystania z pomocy lekarza specjalisty, stosowania specjalnej diety, zapewnienia
choremu dodatkowej opieki,
2) ponoszenia kosztów związanych z zakupem niezbędnego do leczenia lub rehabilitacji środków
medycznych, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, protez, aparatów słuchowych,
4) wystąpienia innych uzasadnionych przypadków związanych z długotrwałym leczeniem.
§ 8. Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierakowice, zatrudnieni w co najmniej
połowie obowiązkowego wymiaru zajęć,
2) byli nauczyciele - emeryci i renciści - danych szkół, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla
których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym.
§ 9. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach dla których Gmina Sierakowice jest organem
prowadzącym jest uprawniony do korzystania z pomocy zdrowotnej tylko w jednej szkole, która jest dla
niego głównym miejscem pracy.
§ 10. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc w ramach pomocy zdrowotnej po przepracowaniu w szkole,
o której mowa w § 8 pkt 1 co najmniej 12 miesięcy.
§ 11. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna
może być przyznana powtórnie w danym roku.
§ 12. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę w szczególności sytuację
materialną nauczyciela, konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej
opieki chorego, konieczność dalszego leczenia itp.,
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3) wysokości środków przeznaczonych w danej szkole na pomoc zdrowotną.
§ 13. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel lub dyrektor dołącza:
1) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 7,
2) dokumenty (faktura, rachunek) potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty, o których mowa
w § 5.
§ 14. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej w stosunku do nauczycieli podejmuje dyrektor danej
szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Wójt Gminy Sierakowice.
§ 15. W przypadku odmowy przyznania pomocy zdrowotnej nie przysługuje odwołanie .
§ 16. 1. Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycieli określa
dyrektor szkoły. Ostatni termin rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom
nie może być ustalony później niż 30 wrzesień w danym roku budżetowym.
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2. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi szkoły rozpatrywane są przez cały rok.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w §5 obejmuje
poprzedzającym termin, o którym mowa w § 16 ust. 1.

wydatki

poniesione

w roku

szkolnym

§ 17. 1. Dyrektor szkoły po przyznaniu pomocy zdrowotnej nauczycielowi przekazuje dyspozycję
wypłaty świadczenia do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sierakowicach, który prowadzi
obsługę finansowo-księgową szkoły.
2. Dokumentacja wraz z wnioskiem i załącznikami dotycząca pomocy zdrowotnej jest przechowywana
w szkole.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
Wójt Gminy Sierakowice/Dyrektor szkoły1)
Wnioskodawca ..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................................................................................................
(nazwa szkoły w której wnioskodawca jest lub w przypadku emeryta, rencisty szkoła, w której
wnioskodawca był zatrudniony)
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Do wniosku załączono:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okoliczności
2) dokumenty potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty
Środki finansowe stanowiące pomoc zdrowotną proszę o przekazanie na mój rachunek
bankowy:......................................................................................................................................
lub
2)
wypłatę w gotówce
.......................................................
(podpis Wnioskodawcy)
OPINIA DYREKTORA SZKOŁY
.................................................................................................................................................
Decyzja dyrektora: przyznaję / odmawiam3) przyznania pomocy zdrowotnej .
Pomoc zdrowotną przyznaję w wysokości ...........................................................................
(słownie:................................................................................................................................)
............................................................
(data i podpis dyrektora)

1) niepotrzebne

skreslić
opcję
3) niepotrzebne skreślić
2) wybrać
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.967 ze zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określa wysokości
środków w budżecie szkoły przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. W uchwale
wprowadzono doprecyzowanie zapisów dotyczących zakresu, który jest uregulowany uchwałą (
w porównaniu do wcześniej obowiązującej)
w szczególności w obszarze usystematyzowania
stosowanych definicji w uchwale, wykreślenia typu szkoły jakim były gimnazja, zakresu dofinansowania,
wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej oraz miejsca gdzie będą
przechowywane dokumenty związane z pomocą zdrowotną. W związku z powyższym zasadne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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