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Podla.2007.252.2632
UCHWAŁA Nr 54/XI/07
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
(Białystok, dnia 21 listopada 2007 r.)
Na podstawie art. 72 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.
1600, oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689) 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Ciechanowiec corocznie planuje się środki finansowe z
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i
rencistów, przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec w wysokości 0,3
% rocznego limitu wynagrodzeń czynnych nauczycieli.
2. Wyodrębnionymi środkami finansowymi dysponuje dyrektor szkoły podstawowej w
Ciechanowcu prowadzący obsługę finansową szkół na terenie gminy Ciechanowiec.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane w danym roku
budżetowym mogą być przeznaczone na inne cele oświatowe.
§ 2. Przyjmuje się Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich
przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkola i szkół
prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w
ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych
przez Gminę Ciechanowiec
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o szkole - rozumie się przez to przedszkole i
szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec.
2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli
emerytów i rencistów tych szkół, zwanych dalej nauczycielami.
II. RODZAJE ŚWIADCZEŃ
§ 2. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje się w formie bezzwrotnego świadczenia
pieniężnego udzielanego raz w roku kalendarzowym.
2. W ramach pomocy zdrowotnej może być przyznane nauczycielowi świadczenie
pieniężne w granicach od 150 zł do 1000 zł.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc zdrowotna nauczycielowi, może
być przyznana powtórnie w danym roku, o ile pozwolą na to środki przeznaczone na
pomoc zdrowotną.
4. Kolejne świadczenie może być przyznane po zrealizowaniu złożonych i pozytywnie
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zaopiniowanych wniosków przez komisję.
5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom, w związku z:
1) przewlekłą chorobą;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu lub
sanatorium;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, m. in. leczeniem stomatologicznym,
okulistycznym oraz laryngologicznym;
4) korzystaniem z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości.
III. WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ
§ 3. Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć;
2) nauczyciele emeryci i renciści, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
§ 4. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) zaawansowania choroby, okresu jej trwania oraz od wysokości kosztów leczenia, w
tym m.in. kosztów poniesionych na leki, stosowanie specjalnej diety, zapewnienia
dodatkowej opieki choremu;
2) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, pkt 1 powinny być udokumentowane przez
nauczyciela rachunkami za leki, sprzęt rehabilitacyjny oraz świadczenia i usługi zdrowotne,
a także stosownymi zaświadczeniami za inną formę pomocy medycznej świadczonej na
rzecz nauczyciela.
§ 5. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela, w
szkole w której nauczyciel korzysta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
wniosku na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;
2) oryginalne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia w danym roku
kalendarzowym;
3) zaświadczenie potwierdzające miesięczny dochód brutto w rodzinie nauczyciela z
ostatnich trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również
dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, przedstawiciel związku zawodowego reprezentującego
nauczyciela, opiekun, w tym członek rodziny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do
podejmowania czynności w tym zakresie.
IV. SPOSÓB PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ
§ 6. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na pomoc zdrowotną nauczycieli Burmistrz powołuje komisję na jeden rok
kalendarzowy w następującym składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący;
2) po jednym przedstawicielu rad pedagogicznych szkół prowadzonych przez Gminę
Ciechanowiec;
3) 2 przedstawicieli nauczycieli emerytowanych i rencistów;
4) 1 przedstawiciel związków zawodowych.
2. Do zadań komisji należy:
5) 1) przyjmowanie od dyrektorów szkół wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy
zdrowotnej;
6) 2) opiniowanie wniosków i ustalanie wysokości przyznanej pomocy;
3) przekazanie protokołu z posiedzenia komisji wraz z zaopiniowanymi wnioskami
dyrektorowi szkoły podstawowej w Ciechanowcu celem realizacji.
3. Wnioski nauczycieli są ewidencjonowane w rejestrze stanowiącym załącznik nr 2 do
Regulaminu.
4. Wnioski nauczycieli rozpatrywane są co najmniej raz w kwartale.
5. Komisja opiniuje wnioski poprzez głosowanie jawne, przy udziale co najmniej
połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów o pozytywnej lub negatywnej
opinii decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. Zaopiniowane wnioski zatwierdza dyrektor szkoły, w której został złożony wniosek.
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7. Zaopiniowane wnioski dotyczące dyrektora szkoły o przyznaniu zapomogi
zatwierdza Burmistrz Ciechanowca.
8. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji zapewnia Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ciechanowcu.
Załącznik Nr 1
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
grafika

Załącznik Nr 2
Rejestr wniosków nauczycieli, opinii Komisji oraz decyzji dyrektora o przyznaniu
pomocy zdrowotnej
grafika
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