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UCHWAŁA Nr XXXII'J 152 / 12
RADY GMINY LEONCIN

z dnia 23 maja2012 r.

w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla naucrycieli korzystających z opieki zdrÓwotnej .

Na podstawie art' 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 200| r. Nr l42 poz. |591 z póżn. zm.) oraz art. 72 ust.l i 4 ustawy z dnta
26 stycznta 1982r. Karta Nauczyciel a (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 67 4 ze zm. )
Rada Gminy Leoncin ' uchwala co następuje:

61

określa się zasady przyznawania świadczen z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkotach prowadzonych
ptzez Gminę Leoncin.

$2
Ilekroó w uchwale jest mowa o:

1) szkole _ na|eŻy przez to rozumieć szkoły podstawowe, przedszko|a i gtmnazja,
dla których organem prowadzącym jest gmina Leoncin'

2) nauczycielu - naleŻy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach otaz nauczycieli będących emerytami
i rencistamt 

U ,

Wysokość środkow finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
określona jest corocznie w budzecie gminy Leoncin.

$4

Szczegółowe warunki i sposób przyznawania świadczeń reguluje Regulamin gospodarowania
Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną d|a nauczycieli, emerytów
i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek
oświatowych w Gminie Leoncin stanowiący zał.ączntk do niniejszej uchwaty.

9)

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$6

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodn



Załącznik Nr l

Do uchwały Nr XXXII/152l l2
Rady Gminy Leoncin
z dnia 23 maja2012 r .

REGULAMIN

gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli' emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących
pracownikami placówek oświatowych w Gminę Leoncin.

Postanowienia ogólne

$1
Srodki finansowe przęznaczone na pomoc zdrówotn ąd|a nauczycieli stanowią pomoc
w formie zasiłku pienięznego ZwiąZanego Z ponoszeniem przeznauczycieli kosztów \eczenia'

$2

1' Pomoc zdrowotna przyznawanajest w związkuz:
1) przewlekłąchorobąlub gdy przebieg choroby jest bardzo cięŻkt;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

2. Srodki finansowe na pomoc zdrowotną mogą być rownieŻ przyznane na zakup
środków pomocniczych tj. sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, aparatu
słuchowego, lub zakupu leków itp. Srodki te mogą byc przyznane na zasadzie
całkowitej lub częściowej refundacji po przedŁoŻeniu przez nauczyciela rachunków
lub innych dokumentów potwierdza1ących koszty |eczenia,

Tryb i zasady postępowania przy przyznawaniu środków finansowych.

$3

Nauczyciel moze ubiegać się o pomoc zdrowotnątylko jeden razw danym roku.

$4

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest formie zasiłku pieniężnego lub refundacji zgodnie
z$2us t .2Regu lam inu .

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złoŻenie przez nauczyciela wniosku
o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wzór wniosku stanowi zał'ącznlk do niniejszego
regulaminu.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,moze wystąpić również opiekun lub członek
rodziny' jeŻeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym
zakresie.

4, Do wniosku o ptzyznanie pomocy zdrowotnej na|eiy doł'ączyc:
l) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowianauczycielazewskazaniem

rodzaju leczenia lub inną dokumentację świadczącą o stanie zdrowia;



2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty |eczenia lub koszty zakupu
środka pomocniczego o którym mowa w $ 2 ust. 2 Regulaminu np. faktury'
rachunki wystawione na nauczyciela;

3) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z miejsca pracy z ostatnich
3 miesięcy,' emeryci i rencisĘ - ostatni odcinek z emerytury lub renty.

5. Rozpatrzenie wniosku o którym mowa w ust. 2 oraz rozstrzygnięcie o przyznant)
pomocy zdrowotnej na\eŻy do Wojta Gminy Leoncin.

6. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pienięznego o którym
mowa w $ 1 rozpatrywane będąjeden razw roku w miesiącu czerwcu.

7. Wójt prowadzi rejestr wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli'

$s

1. Przyznając pomoc nauczycielom o ktorej mowa w $ 1 Wójt btęrzę pod uwagę:
1) stan zdrowia nauczyciela i przebieg jego choroby;
f) okoliczności wpływające na sytuację materialną nauczyciela ( konieczność

stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowe opieki, zakup lekarstw,
konieczność dalszego leczenia w domu itp. );

3 ) wysokość poni esiony ch przez nauczy cie|a kosztów |eczenia;
4) sytuację materialną rodziny nauczyciela;
5) w przypadku refundacji, o której mowa w $ 2 ust. 2 Regulaminu nalezy wziąc

pod uwagę czy do wniosku o refundacj ę zł'oŻona został'a faktura lub rachunek
Świadczący o zakupie sprzętu lub inne dokumentu potwierdzające wysokość
kosztów lęczenia.

2. o wysokości pomocy zdrowotnej decyduje Wójt.
3, Wójt Gminy Leoncin powiadamia wnioskującego o przyznan|u bądŹ odmowie

przyznania pomocy.
4. rozstrzygnięcie Wojta Gminy Leoncin o którym mowa w $ 4 ust. 5 jest ostateczne.
5. odmowa przyznan|apomocy zdrowotnej musi zawierać uzasadnienie.
6. Przyznana pomoc zdrowotna wypłacana jest na konto wskazane prZęZ nauczyciela lub

w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego
o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

Postanowienia końcowe

$6

Srodki niewykorzystane w danym roku kalendalzowym nie przechodząna rok następny.

Wiceprzewodn miny



WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Wnioskodawca - imię i nazwisko

Adres zamieszkania i numer tel.

Szkoła/p|acówka w której wnioskodawca jest lub by| zatrudniony

Zwracam się z uprzejmą proŚbą o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.

Uzasadnienie:

zał'ąazen|u do wnio sku przedkładam :W
1.
2.
3.

( miejscowość i data ) ( Podpis wnioskodawcy )


