
Uchwała Nr XV/105/2007
Rada Miejska w Ogrodzieńcu

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec
oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich
przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź.zm.) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       GRZEGORZ WAŁEK



Załącznik do Uchwały Nr XV/105/2007
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 12 listopada  2007 r.

REGULAMIN

określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec

§ 1

1. Gmina Ogrodzieniec corocznie zapewnia środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów lub rencistów zgodnie z art.72 ust.1 Karty Nauczyciela.

2. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele, przez co należy rozumieć:
a) nauczycieli zatrudnieniowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec w co

najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć, lub w przypadku zatrudnienia w kilku
szkołach w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie
jednak w wymiarze przekraczającym połowę obowiązkowego wymiaru zajęć,

b) nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla
których Gmina Ogrodzieniec jest organem prowadzącym.

3. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie zasiłku pieniężnego o charakterze uznaniowym.
4. W celu racjonalnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy szkół powołują Komisje

Zdrowotne.
5. W skład Komisji Zdrowotnych wchodzą:

a) dyrektor szkoły – jako Przewodniczący,
b) dwóch nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wskazanych przez Radę Pedagogiczną,
c) emerytowany nauczyciel z danej szkoły,
d) przedstawiciel związków zawodowych,

6. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z
funduszu. Członkowie Komisji zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osób
ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

7. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał.
8. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły

Burmistrz.
9. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest na każdy

rok przez Radę Miejską w planach finansowych szkół proporcjonalnie do liczby nauczycieli
objętych pomocą zdrowotną.

§ 2

1. Nauczyciele  mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną po przepracowaniu w szkole co najmniej
jednego roku.

2. O pomoc zdrowotną można ubiegać się tylko w szkole, która jest podstawowym miejscem
zatrudnienia.

§ 3

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

a) przewlekłą chorobą nauczyciela,
b) długotrwałym leczeniem szpitalnym,
c) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
d) konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
e) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z leczeniem.

2. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
a) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację

materialną nauczyciela, w szczególności konieczność stosowania specjalistycznych
leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, stosowania specjalnej diety, konieczność
dalszego leczenia,

b) wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,



c) wysokości środków przeznaczonych w danej szkole na pomoc zdrowotną.
3. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku z

aktualnym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczenie o pobycie w szpitalu lub długotrwałym
leczeniu specjalistycznym,

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem
oraz oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach brutto przypadających na jednego członka
rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Oświadczenie winno być złożone
pod rygorem odpowiedzialności karnej.

5. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć również prawny
przedstawiciel nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, a także Rada Pedagogiczna
danej szkoły.

6. Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dwa razy w roku.


