
RAD A GMINY
BEDLNO

UCHWALA NR XIl/.tat/2012
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu okrcslajqcego rodzaje oraz warunki i sposob przyznawania swiadczeri
w ramacli pomocy zdrowotnej dla nauczycicli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddzialach

przedszkolnych, szkolach podstawowych i gimnazjum dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina
Bedlno oraz dla nauczycieli emerytow i rencistow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 1 13, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr

214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;

z2005 r. Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181 , poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.

327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.Nr. 52, poz.

420, Nr 157, poz. 1241; z2010 r. Nr 28, poz. 142. i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40,poz. 230; z2011 r. Nr 117, poz.

679, Nr 134, poz 777, Nr 21, poz.l 13, Nr217, poz. 1281,Nr 149, poz. 887; 2 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 72, ust. 1 i

4, w zwia_zku z ait. 91 d pkt. 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 158, poz.

1103;Nr 102, poz. 689; Nr 176, poz. 1238; Nr 191 , poz. 1369; Nr 247, poz. 182!; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr

227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 1 , poz. 1, Nr 52, poz.422, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 ,Nr

213 poz. 1650, nr 219, poz.1706; z 2 0 l 1 Nr 149, poz.887 Nr 205. poz.1206 ) Rada Gminy Bedlno uchwala co

nastc;pujc:
i

§ 1. 1. Okresla si$ rodzaje oraz warunki i sposob przyznawania swiadczen w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zalrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddzialach przedszkolnych, szkolach podstawowych
i gimnazjum dla ktorych organem prowadzq.cym jest Gmina Bedlno oraz nauczycieli emerytow i rcncistow.

2. Rodzaje oraz warunki i sposob przyznawania swiadczen, o ktorych mowa wust . l , okresla ,,Regulamin
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddzialach
przedszkolnych, szkolach podstawowych i gimnazjum dla ktorych organem prowadza^cym jest Gmina Bedlno oraz
dla:nauczycieli emerytow i rencistow'1, stanowia^cy zalq.cznik do ninicjszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XX11T/158/2009 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie
,uchwalenia Regulaminu okreslajq.cego rodzaje oraz warunki i sposob przyznawania swiadczen w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycicli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddzialach przedszkolnych, szkolach
podstawowych i gimnazjum dla ktorych organcm prowadz^cym jest gmina Bedlno oraz dla nauczycieli emerytow
i rencistow.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy Bedlno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycic po uplywic 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego .
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RADAGMiNV
BEDLNO

Z a l a c z n i k N r I do Uchwaly Nr XII/M/201 2

Rady Gminy Bcdlno

z dnla 6 l ipca 2012 r.

Regulaniin okreslajqcy rodzaje oraz wiirunki i sposob pr/yznuwania s\viadc/en w ramach poinocy
/drowotnej dla nauczycieli zatrudnionych \ punkcic pr/edszkolnym, oddzialach przedszkolnych, szkolach

podstawowych i gininazjuni dla ktorych or^anem prowadzqcym jest Gmina Bedlno oraz dla nauczycieli
emerytow i rcncistow.

§ 1. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:

1 . Szkole - nalezy przez to rozumicc szkole dla ktorej organcm prowadza^cym jest Gmina Bedlno.

2. Nauczycielach - nalezy przez to rozumicc nauczycieli zatrudnionych na co najmniej 0,5 etatu w szkole oraz
nauczycieli emerytow i rencistow.

§2. l . N a pomoc zdrowolmi dla nauczycieli przcznacza si? corocznie w budzecie szkol srodki finansowe
w wysokosci 0,3 % planowanych rocznych srodkow na wynagrodzcnia osobowc nauczycieli.

2. Srodkami, o ktorych mowa w ust. 1 dysponuje dyreklor szkoly po rozpatrzcniu wniosku przez komisj? ,o
ktorej mowa w § 3 ust 1.

§ 3. I . W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania srodkami , o ktorych mowa w § 2, ust. I Wqjt powohije
komisjg zdrowotna^w skladzie:

I )przcdstawicicl Wojta - jako przewodnicza.cy;

2)jedcn c/ynny nauczycicl wyznaczouy przez rade pedagogiczn^z kazdej szkoly.

2. Do zadaii komisji zdrowotnej nalezy opiniowanie wnioskow i zlozenie propozycji wysokosci przydzicloncj
pomocy tlnansowej Wojtowi Gminy. Wojt podejmuje decyzj? o przyznaniu pomocy llnansowej.

3. Rozpatrywanie wnioskow odbywa sii^ dwa razy w roku ( czerwiec, listopad ),a w uzasadnionych
przypadkach posicdzenia komisji moga^ odbywac si^ cz^sciej.

4. Opinic i propozycjc Komisji dotyczq.ce wysokosci przyznania pomocy finansowcj z Funduszu podejmowane
s£j_ zwykla^ wie.kszoscia_ gbsow, przy udziale co najmniej polowy czlonkow Komisji. W przypadku rownej liczby
glosow rozstrzyga glos Przewodniczqeego Komisji.

5. Obs-Kig? adminislracyjno - organizacyjnEV Komisji zapcvvnia kierownik ZEAS Gminy Bedlno.

6. Czlonkowie Komisji skladaja^ oswiadczenia o tajcmnicy danych osob ubicgajiicych siQ o przyznanic pomocy
zdrowotnej.

§ 4 . 1 . Pomoe zdrowolna udziclana jest w formie bczzwrotnego swiadczenia pienigzncgo.

2. Swiadczenia pienii^zne udziclanc zc srodkow na pomoc zdrowotnq. nie maj^charakteru roszczeniowego.

3. Nauczyciel moze ubiegac si? o pomoc zdrowotmi rax w roku. W szczcgolnie cigzkich przypadkach moze bye
przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych srodkow finansowych.

§ 5. I . Ze swiadczeii pienicznych maj^prawo korzystac nauczyciclc, ktorzy:

SIQ z powodu ctQzkicj ( np. opcracjc, schorzcnia onkologiczne, zawaiy) lub przewlcktej choroby, albo
kiedy przebicg choroby jest wyjq.tkowo dhigi i wymaga stosowania specjalnych srodkow medycznych;

2)maji \, choi'ob? zawodow;^ i przechodza_ w zwia^zku z tym kuracje specjalistycznq.;

3)ulegl i wypadkom;

4)przechodzq. rehabilitacj?

5)w zwia^zku z pogorszeniem si? stanu zdrowia podjcji leczenie, ajego koszly obnizaja^ istotnie dotychczasowy
standard zyciovvy.
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2. Wysokosc przyznanego swiadczcnia picnic_/nego uzalczniona jest od:

l)przcbiegu choroby oraz od okolicznosci z tym zwia^zanych, wptywajqcych na sytuaeje_ materially nauczyciela;

2)wysokosci srodkow finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotnq.

. 3. Warunkiem przyznania swiadczenia picnic_zncgo jest ziozenie przez nauczyciela wniosku na druku
stanowia,cym zal^cznik do niniejszego regulaminu.

4. Do wniosku nalezy doliiczyc:

1 )zaswiadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub karl<j informacyjna,zc szpitala;

2)7aswiadczenie o wysokosci dochodu w rodzinie.

5. Wniosek o przyznanie nauczycielowi swiadczenia picni^zncgo mozc rowniez ztozyc przclozony nauczycicla,
rada pcdagogiczna lub opiekun, jezeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podcjmowania czynnosci w tym
zakresie.

6. W przypadku braku srodkow na pelne pokrycie potrzeb, pomoc zdi'owotna b^dzie przyznawana czesciowo
lub nie bcdzic przyznana.

PRZEW00NICZAGY
RADY GMlHY plNO

/ / C^
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RADA GM1NY
BEDLNO

/alacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XII/te/2012

[lady Gminy Bcdlnu

z dnia 6 lipca 2012 r.

Wniosek o pr/y/iianie pomocy /drowotnej

1.

Wnioskodawca (imic i nazwisko).

Adres zamieszkania, nr telcfonu.

3

Szkohi vv ktorej wnioskodawca jest lub by! zatrudniony.

Podpis Dyrektora szkofy.

PRZE'Wi
RADY
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RADA GMINV
BEDLNO

U / a s a d n i c n i c

1. Do wniosku za\<\c2.nm:

1 )zaswiadczenie lekarskie;

2)zaswiadczenie o dochodach.

2. Oswiadczam ze, moja rodzina sktada si? z ...................... osob, dochod na jednego cztonka rodziny
wynosi ................................................... zl. nctto.

Micjscowosc i data.

Podpis wnioskodawcy.

Opinia Komisji i proponowana wysokosc pomocy zdrowotnej:

I . Po rozpalrzcniu wniosku na posicdzeniu komisji w dniu ......................................... proponuje si?:

l)uwzgl?dnic wniosek i przyznac ........................................................................................................ ;

2)nie uwzglednic w niosku z uwagi na ..................................................................................................

Podpisy czlonkow Komisj i :

1) ..........................................................

2) ...........................................................

3) ..........................................................

4) ..........................................................

5) ..........................................................

6) ..........................................................

9)

RADY
5>*~
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