UCHWAŁA NR X/103/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2019 poz. 506)
oraz
art. 72 ust. 1 i 4
w związku
z art. 91 d
pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018 poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czarny Dunajec oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne,
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Postępowanie z zakresu określonego w § 1 realizować będzie Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym
Dunajcu.
§ 3. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu do ustalania
uprawnienia do uzyskania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dysponowania
środkami finansowymi tworzącymi fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/60/2007 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie: określenia środków finansowych i ustalenia dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez
Gminę Czarny Dunajec Regulaminu funduszu zdrowotnego (gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI PRZEZNACZONYMI NA
POMOC ZDROWOTNĄ NAUCZYCIELI
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967ze zm.),
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2) szkole – należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Czarny Dunajec przedszkole, szkołę i inną
placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty
Nauczyciela oraz byłego nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne,
4) organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu
ustawy
z dnia
24 lipca
2015 r.
o Radzie
Dialogu
Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zrzeszające nauczycieli, obejmujące
swoim zakresem działania szkoły,
5) funduszu zdrowotnym – należy
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
6) pomocy zdrowotnej
z funduszu zdrowotnego.

–

należy
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przez
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2. Niniejszy Regulamin stosuje się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny
Dunajec.
§ 2. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest corocznie
w uchwale Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec w wysokości co najmniej
0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe ogółu nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.
§ 3. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 2, są ujmowane
w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.

na
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rok
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2. Środkami finansowymi, o których mowa w § 2, administruje Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu.
§ 4. 1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w szkole prowadzonej przez Gminę Czarny Dunajec,
2) byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ze
szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.
2. Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel
zatrudniony jest w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć,
łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć.
§ 5. 1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana
w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

jest

raz

w roku

budżetowym

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym
roku.
3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest m.in. w związku z:
1) chorobą zawodową,
2) chorobą przewlekłą,
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym,
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
5) leczeniem sanatoryjnym nie refundowanym przez żadną instytucję,
6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (np. aparaty
słuchowe).
§ 6. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela
np. zapewnienia dodatkowej opieki choremu, zakup specjalistycznego sprzętu, leków, koszty dojazdu itp.,
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2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków związanych z leczeniem,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez
nauczyciela wydatków na leczenie),
4) czasu leczenia,
5) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków,
6) wysokości środków finansowych ustalonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy Czarny Dunajec.
2. Pomoc zdrowotna wypłacona z funduszu zdrowotnego nie ma charakteru roszczeniowego. Przyznanie
i wysokość
świadczenia
pieniężnego
zależy
od
środków
zgromadzonych
w funduszu zdrowotnym. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb pomoc zdrowotna będzie
przyznawane częściowo lub nie będzie przyznawana.
§ 7. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie
do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu w terminach:

wniosku

nauczyciela,

złożonego

1) do 20 czerwca,
2) do 20 listopada.
2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składa nauczyciel, opiekun prawny lub działający
z upoważnienia nauczyciela:
1) dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
2) przedstawiciel organizacji związkowej, do której należy nauczyciel,
3) rada pedagogiczna szkoły,
4) przedstawiciel opieki społecznej,
5) członek rodziny,
3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą złożyć podmioty wymienione w § 7. 2 pkt 1-5, jeżeli
nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o średnim dochodzie brutto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze
wszystkich źródeł przychodu,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury VAT lub imienne rachunki),
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji,
o której mowa w ust. 4, wnioskodawca zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania.
6. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 5, wniosek będzie pozostawiony
bez rozpatrzenia.
7. Wnioski podlegają ewidencjonowaniu w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu.
§ 8. 1. W
celu
gospodarowania
środkami
funduszu
zdrowotnego
powoływana
jest
w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu Komisja ds. pomocy zdrowotnej, zwana dalej
Komisją, w skład której wchodzi:
1) Przewodniczący – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu lub upoważniona przez
niego osoba,
2) Członkowie:
- po 1 przedstawicielu organizacji związkowych,
- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
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- 2 dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.
2. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu zwoływanym nie rzadziej, niż dwa razy w roku.
3. Kworum stanowi co najmniej połowa składu Komisji, która podejmuje decyzje zwykłą większością
głosów.
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów ostateczną decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.
5. Obsługę Komisji zapewnia Gminnym Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie
i Przewodniczący Komisji.
7. Komisja działa w oparciu
w niniejszym Regulaminie.

o obowiązujące

przepisy

prawa,

w tym

zasady

określone

8. Przewodniczący i członkowie Komisji zobligowani są do zachowania tajemnicy obrad
i złożenia pisemnego oświadczenia o poufności informacji w tym przedmiocie, oraz przestrzegania
obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie danych osobowych.
9. Na wezwanie Komisji nauczyciel zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wysokość
dochodu wykazanego we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.
10. Na wniosek zainteresowanego wydawane jest pisemne uzasadnienie odmowy przyznania pomocy
zdrowotnej.
§ 9. Pomoc zdrowotna wypłacana jest w formie gotówkowej w kasie Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu lub na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy.
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