UCHWAŁA nr 96/XVII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości środków budżetowych przeznaczanych
corocznie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej , określenia rodzajów tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz
art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1
W planach finansowych szkół prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2
Przyjmuje się regulamin w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2008 roku.

Załącznik do uchwały nr 96/XVII/08
Rady Gminy Płoniawy – Bramura
z dnia 14 maja 2008 r

REGULAMIN
w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
§1
Regulamin stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 – Karta
Nauczyciela, zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru
godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz nauczycieli emerytów
i rencistów.
§2
Nauczyciele oraz emeryci i renciści mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną po
przepracowaniu jednego roku, z wyłączeniem nadzwyczajnych sytuacji (nagła
choroba, wypadek).
§3
Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko w placówce
macierzystej.
§4
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
§5
Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,3% rocznego
planu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.
§6
Komisję do rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną powołuje Wójt Gminy
zarządzeniem.

§7

W skład komisji wchodzą:
1. Przewodniczący – dyrektor GZEAS.
2. Członkowie – dyrektorzy szkół i gimnazjów
3. Przedstawiciel Zarządu Ogniska ZNP.
§8
Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje Komisja dwa
razy w roku, w miesiącach czerwiec i grudzień.
§9
Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1. Leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest
wyjątkowo ciężki.
2. Muszą korzystać z pomocy lekarskiej specjalistycznej.
3. Leczenie dotyczy wszystkich organów ludzkich.
4. Muszą korzystać ze środków pomocniczych niezbędnych do
wykonywania zawodu (okulary, aparaty słuchowe, protezy) za okazaniem
rachunku.
5. Korzystają z leczenia sanatoryjnego przedstawiając zaświadczenie
o pobycie w sanatorium.
§ 10
Podanie o przyznanie zasiłku składa się do Komisji wraz z następującymi
dokumentami:
1) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza
rodzinnego,
2) rachunki potwierdzające wydatki na leczenie,
3) nauczyciel czynny składa podanie wraz z odpowiednimi dokumentami
do dyrektora szkoły, które dyrektor opiniuje,
4) emeryci i renciści składają dokumenty do dyrektora szkoły lub GZEAS
– bez opinii.
§ 11

Wysokość przyznawanej przez Komisję zapomogi zdrowotnej będzie
uzależniona od rodzaju choroby i przebiegu jej leczenia oraz ilości złożonych
podań.
§ 12
Z inicjatywą przyznania zasiłku może wystąpić:
1) zainteresowany nauczyciel,
2) przełożony nauczyciela,
3) Rada Pedagogiczna.
W przypadku pozycji 2 i 3 wystarczy wniosek występującego.
§ 13
Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może korzystać raz w roku.
§ 14
Podania należy składać do końca miesiąca maja i listopada każdego roku.
Złożone po terminie rozpatrywane będą na następnym posiedzeniu Komisji.
§ 15
Podania bez pełnej dokumentacji nie będą rozpatrywane.
§ 16
Regulamin uzgodniono z zakładową organizacją związkową.

