Uc}lWAŁA NR Lxl'1l20{0
Rady Gminy w Birey
zón1a3{ marca 2o1or.
w sprawie wysokości środków finansowyeh przeiznac'zonych na pornoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i okre.ślenia
rodzajów świadczeń w ramach tei pomocy oraz warunków i sposobów ich

przyznawania.

Na podstawie ań 18 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2ao1 r.Nr 142, poz. 1591 zpóŹn'zm-),arl.72ust.1 ustawyz
2006 r. Nr 97, poz.674 z
dnia 26 sĘcznia 1982 r. - Karta Nauczycieta (Dz.U.
póŹn-ml.),

z

Rada Gminy w Birczy
uclrwala, co nasĘpuje:

s1.

s2.

1.

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są :
1) nauczyciele zatrudnien! w szkołach iplacówkach w wymiarze co najmniej
w Tzobowiązującego wymiaru zajęć'
2)- byli nauczycieiedanej szkoły lub placÓwki, l1x.ór4 Przeszli-na emeryturę lub
róntę zeszkcłłlub placówek, dla których Gmina lMiasto/ jest organem
prowadzącym - emeryci i renciści.

s3.

l. Pomoc zdrowotna moŻebyćPrzyznana naucrycielowi, o którym mowa W s1
w formie Świadczenia pienięŹnego na częściowepokrycie wydatków
poniesionych w auiązku z:
1) przewlekĘ chorobą nauczyciela,
zi łługotnvalimleczeniem szpitalnym z koniecznoŚcią dalsząo przebywania

w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym'

łj zakupem

tittow i poniesionych wydatkÓw zlłi1zanych z leczeniem,
5j- odpłatnościązaleczenie uzdrowiskowe przysfugujące na podstawie
skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

/

6) zakupem wyrobów medycznych, środkÓw pomocniczych, sprzętu iurządzeń
rehabilitacyjnych umoŹiwiających lub tłlatwiająrych proces rehabilitacji
leczłie.zej - przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Częściowe pokrycie wydatków' o których mowa W ust. 1 pkt 6 nie obejmuje
refundacji kosźów pokrytych w ramach powszechnego ubcl4bczenia

zdrowotnego.

s4.

Wysokośćświadczeniapieniężnego ustala dyrektor szkoły, w ramach
posiadanych środkÓw fi nansowych.
2. Wysokośćprzyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności zĘm zlvtrąanych bioąc pod
uwagę sytuację mateńalną nauczyciela (koniecaność stosowania
specjatistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego' dojazdu
do lekarza, itp.),
2) wysokośćudokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosŹów
leczenia,
3) sytuacii losowej wywołanej chorobą
4) poziomu dochodu na jednego członka rodziny
1.

'l

$5.
. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenieprzez chorego

nauc4yciela wniosku, Kóry powinien zawierać: imię i nazwisko nauczyciela
adres zamieszkałia,nazł,tę szkoły zatrudniającej nauczyciela, zajmowane
stanowisko, określenie formy świadczeniaw ramacń pomocy zdrowotnej wraz
z uzasadnieniem.
2. Wnioski o prrymanie zapomogi zainteresowani nauczyciele składajądo
Dyrektora SzkĘ , kJróry przedKada je Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia.
3- 7a datę zlożenia wniosku pr4yimuję się daĘ złoŻenia dokumentacji
pozbawionej uchybień formalnych.
4. Do wniosku naleŻy dołącryć dokumenty potwierdzaĘce:
1} zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenae z,t tiązane z przewlel<Ę
Iub ciężltą chorobą leczenie specjalisĘczrre, koniecmośćstosowania
protez,sprzęfu rehabilitacyjnego, aparafury medycznej'
z1 ponieslone koszty arrriązane z leczeniem lub zakupem protez, sprzętu
rehabilltacyjnego, aparatury medycznej.
3) oświadczenie o dochodach bnrtto przypadających na jednego członka
rodziny, z ostatnich trzech miesięcy popzedzających miesiąc źoŻenia
wniosku.

5. Wniosek o pr4zsanie naucz'ycietowi Świadczenia zdrowotnego moŻe zloĄć
przełoŻony naucryciela, przedstawiciel utiękÓw zawodowych, rada
pedagogiczna szkoły, opiekun, jeżeli naucryciel nie jest zdolny osobiŚcie do
crynności w Ęm zakresie

/

1. Środkami, o których mowa

2.*
3.*
4,*
5.*
6.*

7. Rozpatrywanie

W

$

1

s6.

zarządza Dyrektor szkoły'

wnioskÓw odbywa się co najmniej raznakwańał.

s7.

1, Świadczenie, o którym mowa W $ 5 moze być udzielone nie częściejniżraz
na rok. W uzasadnionych szczegÓlnych prrypadkach świadczenie zdrowotne

V

może byÓ przyznane powtórnie w danym roku
2. Wypłaty świadczenia dokonuje szkoła, w któĘ nauczyciel jest zatrudniony.

s8.

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla nauczycieli podejmuje dyrektor
szkoły, a w przypadku dyrektora WÓjt Gminy Bircza.
2. o przymaniu lub odmowie przyznania świadczenia dyrektor szkoły pisemnie
zawiadamia nauczyciela w terminie 14 dniu od dnia posiedzenia Komisji
opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
1.

3.
4.

se.

1.

obsługę finansową Funduszu Zdrowotnąo prowadzi Zespcń EkonomicznoAdministracyjny Szkoł w Birczy.
Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie
przechodzą na rok następny''

s 10.
Gminy Bircza oraz dyrektorom szkoł.
powierza
Wójtowi
się
Wykonanie Uchwały

s

11.

Uchwałąwchodziw Ącie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódńła Podkarpackiego.
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