Projekt
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel korzystających z opieki zdrowotnej oraz
warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel,
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa
w pkt 1, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru godzin, a także nauczycieli
pobierających emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.
§ 2.
W budżetach jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel tworzy się
fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
§ 3.
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielowi w związku z:
a) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
b) długotrwałą rehabilitacją związaną z chorobą lub wypadkiem,
c) leczeniem związanym z pobytem w zakładzie opieki zdrowotnej,
d) ciężką lub przewlekłą chorobą, wymagającą stałych konsultacji lekarskich i stałego przyjmowania leków.
2. Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje częściową refundację kosztów:
a) specjalistycznego leczenia, w tym korzystania z konsultacji lekarza specjalisty, wykonania na podstawie
skierowania specjalistycznych badań diagnostycznych lub zabiegów medycznych,
b) zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego lub niezbędnych wyrobów medycznych zleconych przez lekarza,
c) leczenia szpitalnego z koniecznością dalszego przebywania w domu,
d) pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosztów usług rehabilitacyjnych,
e) kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego zleconych przez lekarza związanych z procesem leczenia.

Id: 2DAA1D46-39A3-46DC-89E1-94393BDD1AD4. Projekt

Strona 1

§ 4.
1. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel jest
uprawniony do otrzymania pomocy zdrowotnej tylko u tego pracodawcy, który zatrudnia go w wyższym
wymiarze etatu.
2. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko raz w roku. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych przez szkołę środków
finansowych.
§ 5.
Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:
1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną
nauczyciela,
2) wysokości poniesionych przez nauczyciela udokumentowanych kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2,
3) sytuacji losowej wywołanej chorobą,
4) wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie szkoły.
§ 6.
1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela lub osobę przez niego
upoważnioną (jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie) wniosku kierowanego
do dyrektora szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego potwierdzające: leczenie związane
z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne lub szpitalne, konieczność stosowania protez,
sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej,
b) dokumenty w postaci faktur, rachunków wystawionych na nauczyciela, potwierdzające poniesione wydatki
na cele zdrowotne w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
c) oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
d) upoważnienie osoby, wydane przez nauczyciela, do złożenia w jego imieniu wniosku, w sytuacji gdy stan
zdrowia mu na to nie pozwala.
§ 7.
1. Środkami, o których mowa w § 2 zarządza Dyrektor szkoły.
2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym, dyrektor szkoły powołuje
Komisję Zdrowotną, w skład której wchodzą pracownicy szkoły oraz przedstawiciele (po jednym)
zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli w danej szkole.
3. W skład komisji może wejść nauczyciel emeryt, rencista lub pobierający świadczenie kompensacyjne.
4. Jeżeli w szkole nie działa zakładowa organizacja związkowa, w skład komisji wchodzi pracownik
wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów.
5. Komisja Zdrowotna składa się z co najmniej 3 osób.
6. Obsługę techniczną komisji zapewnia dyrektor szkoły.
7. Do zadań Komisji Zdrowia należy rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy, ich zaopiniowanie
i przedstawienie propozycji listy osób oraz wysokości pomocy zdrowotnej.
8. Komisja Zdrowotna sporządza protokół ze swoich prac.
9. Członkowie Komisji Zdrowotnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych
w trakcie prowadzonych prac.
Id: 2DAA1D46-39A3-46DC-89E1-94393BDD1AD4. Projekt

Strona 2

10. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej odbywa się co najmniej raz na kwartał.
11. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek Komisji
Zdrowotnej.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla oraz dyrektorom szkół, przedszkoli i jednostek
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel.
§ 9.
Traci moc uchwała Nr XX/222/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Śmigiel korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu
przyznawania tych świadczeń.
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 967 ze zm.) rada gminy określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. Krąg osób uprawnionych do pomocy zdrowotnej
określa Kartna Nauczyciela. Projekt uchwały przygotowany został w celu dostosowania do obecnie
obowiązujących przepisów i uzgodniony został ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podległych Gminie Śmigiel.

Projekt przygotowała:

Danuta Szczepaniak
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