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Zalacznik nr 6 do protokolu Nr XVI/08

z Sesji Rady Gminy KrukIanki
z dnia 30.12.2008r.

UCHWALA Nr XVI/I50/08
Rady Gminy KrukIanki
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie okreslenia rodzaju swiadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 200lr., Nr 142 poz. 1591z póznozm.) i art. 72 ust. 1 w zwiazku z art. 91 d pkt l
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674, Nr 170
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103,Nr 176, poz. 1238, Nr 19l,poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, oraz Dz. U. z 2008 r., Nr 145,
poz.9l7) Rada Gminy KrukIanki uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. W budzecie Gminy Kruklanki, corocznie zabezpiecza sie srodki finansowe na pomoc
zdrowotna dla nauczycieli w wysokosci 0,5 % planowanych srodków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.

2. Srodkami okreslonymi w pkt 1 ujetymi w planach finansowych placówek oswiatowych
dysponuje dyrektor placówki.

§2

Ze swiadczen w ramach pomocy zdrowotnej maja prawo korzystac w szczególnosci nauczyciele,
którzy:

lecza sie w innej miejscowosci z powodu braku placówki sluzby zdrowia w ich miejscu
zamieszkania lub w miejscu pracy,
lecza sie z powodu przewleklej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjatkowo ciezki,
musza korzystac z pomocy leczniczej specjalistycznej poza miejscem zamieszkania lub
mIejSCempracy,
zakupuja srodki pomocnicze niezbedne do wykonywania zawodu w szczególnosci takie jak:
aparaty sluchowe, okulary lub szkla kontaktowe,
ze wzgledu na stan zdrowia stosuja specjalna diete,
korzystaja z dodatkowej opieki w czasie choroby,
korzystaja z uslug lekarza stomatologa lub protetyka.

§3

1. Swiadczenia pomocy zdrowotnej udzielane sa w formie zasilku pienieznego przyznawanego
przez dyrektorów placówek oswiatowych, z zastrzezeniem ust. 9.

2. Wysokosc zasilku pienieznego uzalezniona jest od srodków finansowych okreslonych na ten
cel w uchwale budzetowej, sytuacji materialnej i poniesionych przez nauczyciela kosztów
na swiadczenia zdrowotne oraz liczby zlozonych wniosków.

3. Zasilek przeznaczony jest na finansowanie lub dofinansowanie:
1) kosztu dlugotrwalego lub przewleklego leczenia,
2) kosztu zakupu leków,
3) kosztu dojazdów na leczenie i pobyt w szpitalu,
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oplat za zabiegi i operacje,
kosztu pomocy leczniczej specjalistycznej,
kosztu dodatkowej opieki w czasie choroby,
kosztu leczenia u lekarza stomatologa lub specjalisty.

Warunkiem przyznania zasilku pienieznego jest zlozenie przez wnioskodawce wniosku o
przyznanie swiadczen pomocy zdrowotnej.
Do wniosku winny byc dolaczone:

l) dokumenty potwierdzajace wysokosc miesiecznego dochodu brutto na osobe w
rodzinie wnioskodawcy,

2) zaswiadczenie o leczeniu,
3) kopie rachunków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach oswiadczenie wlasne

nauczyciela, z wyszczególnieniem kosztów za swiadczenia pomocy zdrowotnej, o
których mowa w § 3.

6. Wniosek skladany jest przez nauczyciela. Z wnioskiem moga wystapic równiez inne osoby,
upowaznione przez nauczyciela, w przypadku, gdy nauczyciel ten nie jest zdolny osobiscie
do podejmowania czynnosci w tym zakresie.

7. Wnioski o pomoc zainteresowani skladaja w sekretariacie szkoly.
8. Wnioski rozpatrywane sa w miare potrzeb, lecz nie .rzadziejniz dwa razy w roku.
9. W stosunku do dyrektorów placówek oswiatowych przyznania zasilku pienieznego

dokonuje Wójt GllJinyKrukIanki.

§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy KrukIanki.

§ 5

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Warminsko - Mazurskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Stanislaw Gasior
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