UCHWALA NR XI/65/2016
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyj^cia Regulaminu okreslaj^cego rodzaje swiadczen przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkol, dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina Budziszewice oraz
warunki i sposob ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 72 ust. 1, w zwia^zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z2014r. poz. 191, z2015r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) Rada Gminy
Budziszewice, uchwala, co nast?puje:
§ 1. Przyjmuje si? Regulamin okreslajajcy rodzaje swiadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkol, dla ktorych organem prowadzajcym jest Gmina Budziszewice oraz warunki i sposob ich
przyznawania - stanowiajcy zalajcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodniczajcy Rady Gminy
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Zalacznik do Uchwaly Nr XI/65/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 26 lutego 2016 r.
REGULAMIN OKRESLAJ^CY RODZAJE SWIADCZEN PRZYZNAWANYCH W RAMACH POMOCY
ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKOL, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZ^CYM JEST
GMINA BUDZISZEWICE ORAZ WARUNKII SPOSOB ICH PRZYZNAWANIA
§ 1. Niniejszy regulamin okresla:
l)rodzaje swiadczeri przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaja^cych z opieki
zdrowotnej;
2) warunki przyznawania swiadczeri w ramach pomocy zdrowotnej;
3) sposob przyznawania pomocy zdrowotnej.
§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie - nalezy przez to rozumiec ,,Regulamin okreslajaj;y rodzaje swiadczeri przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkol, dla ktorych organem prowadzajcym jest Gmina Budziszewice oraz
warunki i sposob ich przyznawania";
2) szkole - nalezy przez to rozumiec Zespol Szkol w Budziszewicach, w sklad ktorego wchodza^ Punkt
Przedszkolny w R^kawcu, Szkola Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszyriskiego w Budziszewicach oraz
Gimnazjum im. Kardynala Stefana Wyszyriskiego w Budziszewicach;
3) organic prowadzajcym — nalezy przez to rozumiec Gmin? Budziszewice;
4) dyrektorze - nalezy przez to rozumiec dyrektora Zespolu Szkol w Budziszewicach;
5) nauczycielu - nalezy przez to rozumiec nauczycieli zatrudnionych w szkole w lajcznym wymiarze co najmniej
'/2 obowiajzujajcego wymiaru zaj^c , nauczycieli rencistow i emerytow oraz nauczycieli posiadajajcych prawo do
nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, ktorzy przed przejsciem na emerytur?, rent? lub
nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne byli zatrudnieni w szkole;
6) tygodniowym obowia^zkowym wymiarze godzin - nalezy przez to rozumiec tygodniowy obowiajzkowy wymiar
zaj?c okreslony w art. 42 ustawy - Karta nauczyciela.
§ 3. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczanych corocznie w budzecie Gminy Budziszewice na pomoc
zdrowotn£t dla nauczycieli wynosi 0,3% planowanych wynagrodzeri nauczycieli.
§ 4. Srodkami, o ktorych mowa w § 3 dysponuje i pomoc zdrowotna^przyznaje Dyrektor.
§ 5. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego swiadczenia pieni^znego,
udzielanego w zwi^zku z:
1) zwi^kszonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciezkajub przewlekla^ choroba^ nauczyciela;
2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej;
3) koniecznoscia^ zakupu sprz^tu do rehabilitacji i sprz^tu spec]alistycznego np. aparatu sluchowego czy
okularow leczniczych;
4) kosztami leczenia sanatoryjnego.
§ 6. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi raz w roku kalendarzowym.
2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach - nagle pogorszenie stanu zdrowia z koniecznosciq. hospitalizacji
- dyrektor moze odstajiic od warunku okreslonego w ust.l i przyznac nauczycielowi pomoc ponownie.
§ 7. Wysokosc swiadczenia pieni^znego uzalezniona jest od wysokosci srodkow posiadanych na pomoc
zdrowotna^ dla nauczycieli oraz od:
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l)wptywu choroby na sytuacje; materialna^ nauczyciela (przebieg choroby, koniecznosc wykonywania
specjalistycznych badan, dodatkowa opieka, dojazdy);
2) wysokosci udokumentowanych kosztow leczenia poniesionych przez nauczyciela;
3) sytuacji materialnej nauczyciela uwzglejdniajajcej poniesione koszty.
§ 8. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest zlozenie przez nauczyciela wniosku do Dyrektora.
2. Gdy nauczyciel niejest zdolny do podj^cia czynnosci, o ktorej mowa w ust.l z wnioskiem wjego imieniu
moze wystaj>ic:
1) opiekun prawny nauczyciela;
2) Rada Pedagogiczna szkofy;
3) ogniwa zwiajzkow zawodowych;
4) dyrektor.
3. Do wniosku nalezy dolajczyc:
1) aktualne zaswiadczanie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela;
2) dokumenty potwierdzaja^ce poniesione, w roku kalendarzowym, w ktorym wniosek jest skiadany, koszty
leczenia (faktury VAT, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzejtu
rehabilitacyjnego);
3) oswiadczenie o dochodzie najednego czlonka rodziny netto (przeciejtny miesi^czny dochod najednego czlonka
rodziny pozostaja^cego we wspolnym gospodarstwie domowym ze wszystkich zrodel przychodu osi^gni^tych
w kwartale bezposrednio poprzedzajajcym miesiajc zlozenia wniosku);
4) inne dokumenty uzasadniajajce przyznanie swiadczenia.
4. Wnioski rozpatrywane sa^ sukcesywnie w miar? ich wplywania.
§ 9. 1. Zlozone wnioski opiniuje Komisja ds. Funduszu Zdrowotnego powolana przez Dyrektora.
2. W sklad Komisji wchodzaj
1) dyrektor zespolu lub upowazniony przez niego przedstawiciel jako przewodnicza^cy Komisji;
2) przedstawiciel zwiajzkow zawodowych delegowany przez wlasciwy organ statutowy;
3) dwoch nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoly po zaakceptowaniu przez Rad? Pedagogiczna^.
3. Z posiedzenia Komisji sporzajdzany jest protokol, uwzgl^dniajajcy w szczegolnosci ustalenia Komisji,
uzasadnienie proponowanej kwoty oraz podpisy czlonkow Komisji.
§ 10. 1. Po uzyskaniu opinii Komisji ostatecznq. decyzj? o przyznaniu i wysokosci swiadczenia lub odmowie
jego przyznania podejmuje dyrektor.
2.0 decyzji, o ktorej mowa w ust.l dyrektor informuje nauczyciela, przy czym odmowa przyznania
swiadczenia wymaga uzasadnienia.
§ 11. Wyplata przyznanej pomocy zdrowotnej dokonywana jest na wskazany przez wnioskodawc? rachunek
bankowy lub w kasie Urz^du Gminy w Budziszewicach.
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