Projekt
z dnia 16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałę stosuje się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie.
§ 2. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest corocznie
w uchwale Rady Gminy Warlubie w sprawie budżetu Gminy Warlubie w wysokości równej 0,3%
wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w §2, ujmowane są na każdy rok budżetowy w planie finansowym
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu, zwanej dalej „SAPO Warlubie”.
§ 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 Warlubie;
2) byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, ze szkół
prowadzonych przez Gminę Warlubie.
2. Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel
zatrudniony jest w kilku szkołach, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej połowę obowiązkowego
wymiaru zajęć.
§ 5. 1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana jest dwa razy w roku budżetowym, w formie
jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi
powtórnie w danym roku.
3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) chorobą zawodową;
2) chorobą przewlekłą;
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym;
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
5) leczeniem sanatoryjnym;
6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych niezbędnych
do codziennego funkcjonowania, uzasadnione zleceniem lekarza specjalisty (np. aparaty słuchowe, protezy,
implanty).
§ 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.;
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków związanych z leczeniem;
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez
nauczyciela wydatków na leczenie);
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4) czasu leczenia;
5) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków;
6) wysokości środków finansowych ustalonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy Warlubie.
2. Maksymalna wysokość przyznanej danemu nauczycielowi pomocy zdrowotnej w jednym roku
budżetowym nie może być wyższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego
w roku złożenia wniosku.
3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli nie ma charakteru roszczeniowego. Przyznanie i wysokość
świadczenia pieniężnego zależy od środków zgromadzonych na ten cel w budżecie gminy. W przypadku braku
środków na pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna będzie przyznawane częściowo lub nie będzie
przyznawana.
4. W przypadku braku środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku
budżetowym, przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane.
§ 7. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku nauczyciela, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi może złożyć również jego pełnomocnik.
W takim przypadku, do wniosku o którym mowa ust. 1, należy dołączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o średnim dochodzie netto 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, imienne rachunki);
3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione
nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku;
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa
w ust. 3, nauczyciel zostaje wezwany do ich usunięcia w określonym terminie od dnia otrzymania wezwania.
5. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek będzie pozostawiony
bez rozpatrzenia.
§ 8. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli składa się do Wójta Gminy
Warlubie w terminach:
1) do 30 kwietnia;
2) do 31 października.
§ 9. Na wezwanie nauczyciel zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
wykazanego we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.
§ 10. 1. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
2. Wypłaty pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego dokonuje SAPO Warlubie.
3. Wójt Gminy może upoważnić Kierownika SAPO Warlubie do podejmowania decyzji w sprawie
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Warlubie Nr XIV/86/08 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2008 r. Nr 39 poz. 568 oraz z 2012 r. poz. 952).
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Jankowska

Id: 077D0605-CAA4-4162-801F-2EC03D7B027B. Projekt

Strona 3

Załącznik do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 24 października 2019 r.
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela
………………………………………………………………………………………………….…………….
adres zamieszkania, telefon kontaktowy
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela
………………………………………………………………………………………………….…………….
adres zamieszkania, telefon kontaktowy
........................................., dnia ............................ r.
miejscowość
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela
………………………………………………………………………………………………….…………….
adres zamieszkania, telefon kontaktowy
Status zawodowy nauczyciela: ……………………………………………………………………………..
czynny, emerytowany, przebywający na rencie – wpisać jedną z możliwości
…………………………………………………………………………..………………………………….
miejsce pracy (podstawowe), dla emerytów/rencistów - byłe miejsce pracy
Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………..………………….……………………......
………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..….…………………………………..
Oświadczam, że średni dochód netto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku,
przypadający na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze
wszystkich źródeł przychodu, wynosi ……………….. zł.
W załączeniu do wniosku przedkładam:
·aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela;
·dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (tylko imienne faktury i rachunki imienne), bądź
kwotę przewidywanych kosztów leczenia;
·…………………………………………………………………………..
·…………………………………………………………………………..
Proszę o przekazanie udzielonej pomocy finansowej na wskazany poniżej rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
podpis wnioskodawcy
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UZASADNIENIE
W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1 z późn.zm.), koniecznym stało się dostosowanie przepisów uchwały w sprawie
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie.
W uchwale wskazano osoby uprawnione do otrzymania świadczenia, jak też usunięto kolegialny organ
opiniujący wnioski (komisję) oraz opiniowanie przez dyrektora szkoły, z uwagi na ograniczenie dostępu do
wrażliwych danych osobowych zawartych we wnioskach dla osób nieuprawnionych.
Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak
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