UCHWAŁA NR XXX.225.2018
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189 i 2203) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się
rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ręczno, korzystających z opieki
zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ręczno;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również nauczyciela emeryta (rencistę);
3) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający
się o przyznanie świadczenia z pomocy zdrowotnej oraz dyrektora szkoły wskazanej w trybie § 9
ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 3. W sprawach nieuregulowania niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).
§ 4. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznawane są
następujące rodzaje świadczeń:
1) bezzwrotne świadczenie pieniężne;
2) dofinansowanie kosztów przejazdów na leczenie - zwana dalej świadczeniami.
§ 5. Bezzwrotne świadczenie pieniężne może być udzielone w związku z:
1) długotrwałą chorobą nauczyciela;
2) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych itp. przedmiotów poprawiających stan
zdrowia;
3) możliwością skorzystania z usług w zakresu protetyki dentystycznej ze względów zdrowotnych;
4) ponoszeniem kosztów leczenia sanatoryjnego;
5) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
6) nagłym zdarzeniem losowym (nagłą ciężką chorobą, wypadkiem);
7) leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu;
8) długotrwałą rehabilitacją związaną z chorobą lub chorobą powypadkową.
§ 6. Dofinansowanie kosztów przejazdu na leczenie nauczyciela może być udzielone w związku z:
1) koniecznością korzystania ze specjalistycznej pomocy leczniczej w innej miejscowości niż zamieszkiwane;
2) poniesieniem kosztów przejazdu do sanatorium.
§ 7. 1. Wysokość świadczenia uzależniona jest od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i nie może
przekraczać 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach górna granica świadczenia może zostać zwiększona o 10%
świadczenia ustalonego w ust. 1.
§ 8. 1. Świadczenia ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznawane są na wniosek
zainteresowanego nauczyciela, złożony w miejscu zatrudnienia.
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2. Dla nauczycieli emerytów (rencistów) zlikwidowanych szkół Wójt w drodze zarządzenia ustali szkoły, do
których należy składać wnioski o przyznanie świadczenia.
§ 9. Wniosek o przyznanie świadczeń winien wskazywać rodzaj świadczenia, o które ubiega się
zainteresowany nauczyciel oraz musi być poparty odpowiednio:
1) aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia;
2) rachunkami potwierdzającymi koszty leczenia (w szczególności zakup leków, protez, sprzętu rehabilitacyjnego
itp.);
3) oświadczeniem o dochodach (brutto) na jednego członka rodziny osiągniętych ze wszystkich źródeł w ostatnich
3 miesiącach poprzedzających miesiąc ubiegania się o pomoc zdrowotną;
4) oświadczenia o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;
5) oświadczeniem o poniesionych kosztach przejazdu, opieki;
6) odpowiednim uzasadnieniu.
§ 10. Wnioski o przyznanie świadczenia składa się do dyrektora szkoły w następujących terminach:
1) do dnia - 30 maja;
2) do dnia - 30 listopada.
§ 11. Złożone wnioski dyrektor szkoły rozpatruje w ciągu 14 dni od ich otrzymania, po upływie terminów
określonych w § 10.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Traci moc uchwała nr XIII/87/08 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 września 2008 r. w sprawie pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 333, poz. 2821).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada
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