' UCHWAŁA NR .1TO/95/2007
i<At)Y POWIATU ŁOWICKIEGO
/ ^^

z dnia

*A?.* 2907 roku

w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Łowicki oraz nauczycieli emerytów i rencistów
objętych opieką socjalną w tych szkołach.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz.
220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200
poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.
U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Łowickiego przeznacza się środki finansowe na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jest corocznie
określana przez Radę Powiatu Łowickiego i stanowi

1% iloczynu średniego wynagrodzenia

nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 karty Nauczyciela i liczby zatrudnionych
nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na dzień 30 września poprzedzającego rok
budżetowy.
3. Środkami finansowymi o których mowa w ust. 1 dysponuje Zarząd Powiatu Łowickiego.
§ 2. 1.Osoby uprawnione do korzystania ze środków na pomoc zdrowotną określają odrębne
przepisy.
2.Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielom, którzy :
1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu
zamieszkania,
2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg
choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,
3) muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo
istnienia ośrodka w miejscu pracy lub zamieszkania,
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3. Pomoc zdrowotna może być też przyznana z tytułu nagłego udokumentowanego
zdarzenia zdrowotnego.
4. Pomoc zdrowotna, o której mowa w § 1, udzielana jest w formie zasiłku
pieniężnego, zwanego dalej „zasiłkiem”.

5. Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.
§ 3.1. Podstawą ubiegania się o pomoc zdrowotną jest złożenie wniosku o przyznanie
zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.
2. Wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej nauczyciel składa do dyrektora szkoły/
placówki w głównym miejscu pracy. Wniosek może złożyć również opiekun nauczyciela oraz
nauczycielskie związki zawodowe.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną musi być poparty:
1) zaświadczeniem lekarskim lub rachunkiem za leczenie,
2) uzasadnieniem.
4. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego należy składać w terminach: do 31 maja
i do 30 listopada danego roku budżetowego.

5. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotna stanowi
załącznik do uchwały.
§ 4.1 Do rozpatrywania wniosków złożonych przez nauczycieli dyrektor powołuje
komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły/ placówki lub osoba przez niego wskazana, jako przewodniczący komisji,
2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole lub placówce,
3) dwóch nauczycieli szkoły lub placówki.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku Komisja bierze pod uwagę nie tylko wysokość
kosztów poniesionych przez nauczyciela na leczenie, ale też całokształt okoliczności
mających wpływ na jego sytuację materialną.
3. Posiedzenia komisji odbywać się będą dwa razy do roku w terminach do dnia
10 czerwca i do dnia 10 grudnia danego roku budżetowego.
4. Decyzję o przyznaniu zasiłku podejmuje Zarząd Powiatu Łowickiego na podstawie
wniosków komisji.

5. Wysokość zasiłku zależy od środków finansowych na pomoc zdrowotną będących
w dyspozycji Zarządu Powiatu Łowickiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały NrKtHfdSjźoO
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia&A;Z*!/r2007roku

(Miejscowość, data)
(imię i nazwisko)

(adres)
Wniosek
o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną
Zwracam się z prośbą o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną

(nazwa szkoły lub placówki)
Uzasadnienie:

Załączniki:
1................

2...................
3 .............
4 ............
5 ............

(podpis wnioskodawcy)
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. zmienionych przepisów
art. 72 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły muszą przeznaczy corocznie w
budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z

opieki

zdrowotnej

oraz

określić

rodzaje

świadczeń

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
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