
UCHWAŁA Nr VII/ 54 /2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia  27  kwietnia 2007 r.

w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, oraz art. 18. ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do nauczycieli, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i 1a Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Świlcza w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru zajęć
oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

§ 2.

Pomoc zdrowotna, w ramach której przyznawane są świadczenia, o których mowa w § 4,
finansowana jest ze środków przeznaczanych corocznie na ten cel w budżecie Gminy.

Rozdział 2
Rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki

i sposób ich przyznawania

§ 3.

Przyznawanie świadczeń, o których mowa w § 4, uzależnia sie od sytuacji życiowej
i materialnej  osoby uprawnionej do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 4.

W ramach pomocy zdrowotnej mogą być przyznawane następujące świadczenia:

1) dofinansowanie kosztów przejazdu do lekarzy specjalistycznych placówek zdrowia,
szpitali, oraz innych placówek medycznych,

2) dofinansowanie kosztów zakupu lekarstw i innych środków medycznych.



§ 5.

Ze świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej mogą korzystać osoby
uprawnione, które:
1) leczą się z powodu przewlekłej i długotrwałej choroby albo, gdy choroba ma wyjątkowo

ciężki przebieg,
2) korzystają ze specjalistycznej pomocy leczniczej w miejscowości poza miejscem ich

zamieszkania,
3) poniosły wydatki na zakup leków lub innych środków medycznych charakteryzujących się

wysoką ceną, niezbędnych ze względu na zalecany przez lekarza proces leczenia.

§ 6

1. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przyznaje dyrektor szkoły (przedszkola),
biorąc pod uwagę opinię oraz wnioski Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej, zwanej dalej
„Komisją”, która jest jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących
przyznawania tych świadczeń.

2.   W skład Komisji, którą powołuje dyrektor szkoły (przedszkola), wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele działających na terenie szkoły (przedszkola) organizacji

związkowych lub osoby upoważnione przez statutowe organy tych organizacji,
2) dwaj przedstawiciele Rady Pedagogicznej szkoły (przedszkola).

2. Komisja podejmuje wnioski i opinie w pełnym składzie.
3. Członek  komisji podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu swojego podania

o przyznanie świadczenia z pomocy zdrowotnej. W takim przypadku dyrektor wyznacza
w jego zastępstwie inną osobę.

§ 7.

1. Podanie o przyznanie świadczenia z pomocy zdrowotnej może złożyć
1) osoba uprawniona,
2) zakładowa organizacja związkowa,
3) Rada Pedagogiczna.

2. Podania składa się do właściwego dyrektora szkoły (przedszkola). Do podania należy
dołączyć następujące dokumenty:
4) zaświadczenie lekarskie,
5) oświadczenie o sytuacji materialnej,
6) rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia (zakupu),
7) rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów przejazdu do

placówek medycznych.
§ 8.

Podania o przyznanie świadczenia z pomocy zdrowotnej Komisja rozpatruje stosownie do
potrzeb, nie rzadziej  jednak niż dwa razy do roku tj. w czerwcu i listopadzie.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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