
Rady Gminy Oświęcim

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Na podstawie: art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 
40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim, postanawia:

Uchwała Nr XXXVII/286/09

§  1. Ustalić: zasady przyznawania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim, oraz dyrektorom placówek oświatowych.

§  3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK  

Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

I. 

Postanowienia ogólne:

§  1. Ilekroć jest mowa o:

1. Szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Oświęcim.

2. Dyrektorze - rozumie się przez to, dyrektora placówki o której mowa w ust.1.

3. Dyrektorze ZEASIPG - rozumie się dyrektora Zespołu ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu.

§  2. 

1. Do korzystania z finansowej pomocy zdrowotnej mają prawo:

  1)  nauczyciele zatrudnieni w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

  2)  nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę lub rentę.

2. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole mają prawo ubiegać się o finansową pomoc zdrowotną tylko w jednej szkole.

II. 

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.

§  3. 

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z przewlekłą chorobą nauczyciela, długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

2. Pomoc zdrowotna może zostać udzielona na dofinansowanie kosztów leczenia, w szczególności:

  1)  zakupu leków, urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych,

  2)  pobytu w szpitalu, sanatorium lub na turnusie rehabilitacyjnym,

  3)  dojazdów na zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie.

3. Wysokość przyznawanej pomocy finansowej uzależniona jest od:

  1)  przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela,

  2)  udokumentowane wysokość poniesionych kosztów leczenia,

  3)  sytuacji materialnej rodziny nauczyciela, po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów.

§  4. 

1. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną raz w danym roku budżetowym.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu.

3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

4. Odmowa przyznawania pomocy zdrowotnej powinna być uzasadniona.

Wejście w życie: 27 listopada 2009 r.
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Małop.2009.684.5135 z dnia 2009.11.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 listopada 2009 r. 

LEX - Ustalenie zasad przyznawania finansowej pomocy zdrowotnej d... http://sip.lex.pl/#/akt/51137262/2009-11-27/event

1 z 2 22.09.2016 17:54



III. 

Sposób przyznawania finansowej pomocy zdrowotnej.

§  5. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

§  6. 

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek nauczyciela.

2. Do wniosku nauczyciel musi dołączyć:

  1)  aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

  2)  dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki za: leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, zakup materiałów opatrunkowych),

  3)  oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

  4)  Oświadczenie pracownika, że nie stara się o pomoc zdrowotną w innej szkole.

§  7. 

1. Wnioski rozpoznawane są według kolejności złożenia.

2. We wniosku nauczyciel zobowiązany jest wskazać rodzaj świadczeń zdrowotnych, na który ma być przyznana pomoc.

3. Wnioski opiniowane są przez komisję powołaną przez dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w 
Oświęcimiu z pośród dyrektorów lub nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim w składzie:

- jeden dyrektor lub nauczyciel ze szkoły podstawowej

- jeden dyrektor lub nauczyciel z gimnazjum

- jeden dyrektor lub nauczyciel z przedszkola.
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