UCHWAŁA NR 0007.XXXIX.18.2014
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 o samorządzie
gminnym
(tj.
Dz. U. z 2013 poz.
594 z późn.
zm.)
oraz
art. 72 ust
1i
4,
art. 91d
pkt
1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych
zgodnie
z uchwałą
nr
XLVI/44/2010
Rady
Gminy
Krzyżanowice
z dnia
23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności
pożytku
publicznego
i wolontariacie oraz art. 19 ust 1,2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych
tj z 2014r. poz. 167
Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje
§ 1. Uchwala się regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krzyżanowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr 0007.XII.76.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina
Krzyżanowice
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Lasak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXXIX.18.2014
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krzyżanowice
§ 1. Tworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Krzyżanowice przeznacza się środki finansowe
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych, zwanych dalej
„nauczycielami”.
2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok
w planach finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice.
§ 2. Gospodarowanie środkami funduszu zdrowotnego
3. Środki finansowe wymienione w § 1 tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
4. Środkami finansowymi stanowiącymi fundusz zdrowotny dla nauczycieli dysponuje dyrektor placówki
oświatowej.
5. Fundusz zdrowotny przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na
emeryturę lub rentę korzystających z opieki zdrowotnej.
6. Wnioski przyjmuje Komisja Zdrowotna zwana dalej „komisją” powołana przez Wójta Gminy Krzyżanowice.
7. W skład Komisji wchodzą:
1) Dyrektor GZOKSIT jako przewodniczący
2) Nauczyciele – przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Krzyżanowice.
3) Przedstawiciel związków zawodowych.
8. Wypłata zasiłków pieniężnych następuje po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu ich przez Komisję.
9. Wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej nauczyciel składa w GZOKSIT w Tworkowie.
10. Wnioski i decyzje Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane.
11. Opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji.
12. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego występuje członek Komisji,
nie może on brać udziału w podejmowaniu opinii dotyczącej tego wniosku
§ 3. Osoby upoważnione do korzystania z funduszu zdrowotnego
13. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są: nauczyciele
zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciele emeryci i renciści korzystający z opieki
zdrowotnej.
14. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony również, jeżeli nauczyciel jest
zatrudniony w kilku placówkach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego
wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego

Id: 0CA780AF-19BA-4EA9-B054-B373F7B4C698. Podpisany

Strona 1

wymiaru zajęć.
15. Nauczyciel
zatrudniony
tylko w jednej placówce.

w kilku

placówkach

może

korzystać

z funduszu

zdrowotnego

16. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia (zasiłku) pieniężnego realizowanego
zgodnie ze złożonym wnioskiem.
17. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest
wyjątkowo ciężki,
3) korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia
w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,
4) ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego.
§ 4. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotne
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia
pieniężnego.
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym
4) leczeniem z powodu wypadku
5) leczeniem z powodu choroby zawodowej
6) zgłoszeniem konieczności zakupu protez lub innych potrzebnych akcesoriów
7) potrzeba dodatkowej opieki
8) leczeniem sanatoryjnym.
3. Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupów leków lub sprzętu w roku, w którym
nauczyciel ubiega się o pomoc zdrowotną (lub w szczególnych przypadkach z roku poprzedniego)
3) oświadczenie o dochodzie (brutto) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł, za ostatnie trzy
miesiące,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
4. Wniosek może złożyć nauczyciel, nauczyciel emeryt oraz rencista.
5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów
poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również
całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła,
konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie
dodatkowej opieki dla chorego) .
7. Wysokość zasiłku zależy od możliwości finansowych funduszu.
8. Uprawniony może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz na dwa lata, a w szczególnie
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uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby zapomogę
zdrowotną można przyznać częściej.
9. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego należy składać w terminie do 30
listopada
10. Posiedzenia komisji odbywać się będą raz w roku w terminie do 15 grudnia danego roku
budżetowego.
11. W sytuacjach wyjątkowych w szczególności nagła, ciężka choroba posiedzenia Komisji
mogą odbywać się w innych terminach.
12. Decyzja o odmowie przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną musi być
uzasadniona i przekazana w formie pisemnej osobie zainteresowanej.
13. Zapisy
niniejszego
Regulaminu
o przyznanie świadczeń zdrowotnych.
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