Uchwała Nr VI/30/2007
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 lutego 2007r.
w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Frysztak

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku art. 72 ust.1
i art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z
2006 r Nr 97 poz.674 z późn. zm.)
R a d a G m i n y u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:
§1
1. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są nauczyciele, o których mowa
w art.1 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r –Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r Nr 97 poz.674 z późn. zm.), zatrudnieni co najmniej w połowie
obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Frysztak oraz do nauczycieli emerytów i rencistów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest
zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy
obowiązującego wymiaru zajęć.
§2
1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane dalej
środkami finansowymi, stanowią 0,3 % rocznych wynagrodzeń osobowych czynnych
nauczycieli.
2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust.1, dysponuje Wójt Gminy.
3. Pomoc finansowa przyznawana jest przez Wójta Gminy w ramach posiadanych na ten
cel środków.
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi bezzwrotnej.
§3
1. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1)leczą się z powodu przewlekłej i długotrwałej choroby lub gdy przebieg choroby
nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,
2)korzystają ze specjalistycznej pomocy leczniczej,
3)zakupują drogie lekarstwa – zgodnie z zaleceniem lekarza.
2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest:
1)posiadanie uprawnień do korzystania z pomocy zdrowotnej,
2)złożenie podania o przyznanie pomocy zdrowotnej,

3)przedłożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których
mowa w ust. 1 (zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające koszty leczenia
itp.)
4)przedłożenie oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny tj. o przeciętnych
miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu
osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie podania,
5)uzyskanie pozytywnej opinii dyrektora szkoły.
§4
1. Podania nauczycieli o przyznanie zapomogi bezzwrotnej rozpatruje się raz na kwartał.
2. Wypłaty dokonuje jednostka, w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty opieką
socjalną, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2, wypłata następuje we wskazanej przez
nauczyciela jednostce.
§5
1. Podanie o przyznanie pomocy zdrowotnej poparte dowodami leczenia i
oświadczeniem o sytuacji materialnej rodziny, zainteresowani nauczyciele składają do
dyrektora szkoły, który wraz ze swą opinią kieruje podanie do Wójta.
2. Z inicjatywą w sprawie przyznania zapomogi mogą wystąpić również:
1)przełożony nauczyciela - dyrektor szkoły,
2)przedstawiciel nauczycielskich związków zawodowych,
3)rada pedagogiczna ,
4)opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności
w tym zakresie.
§6
Przy rozpatrywaniu podań nauczycieli należy brać pod uwagę:
1)rodzaj i przebieg choroby,
2)wydatki poniesione przez nauczyciela w związku z prowadzeniem leczenia,
3)wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny nauczyciela.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

