UCHWAŁA NR XXXII/160/10
RADY GMINY LIPNO
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lipno oraz wniosków i sposobu ich
przyznawania
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 54, poz. 420 i Nr
157 poz. 1247), art. 72 ust. 1 i 4 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr
191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr
1, poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz.
1706) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Lipno przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Decyzję w sprawie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi, podejmuje
Wójt Gminy Lipno.
3. Wszystkie świadczenia funduszu mają charakter uznaniowy i mogą być realizowane tylko
do wysokości posiadanych środków .
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej.
§ 2. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
1. nauczyciele w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Gminę Lipno zatrudnieni
co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2. byli nauczyciele – emeryci i renciści – danego przedszkola, szkół, którzy przeszli na
emeryturę lub rentę z przedszkola lub ze szkół, dla których Gmina Lipno jest organem
prowadzącym.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczyciela udzielana jest w formie bezzwrotnego zasiłku
pieniężnego.
2. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:
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1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) leczeniem szpitalnym, sanatoryjnym, specjalistycznym,
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pieniężnego.
2. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
2) leczeniem szpitalnym, sanatoryjnym, specjalistycznym,
3) koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupu szkieł korekcyjnych,
ze względu na pracę związaną z prowadzeniem dokumentacji szkolnej,
3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację
materialną nauczyciela,
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
4. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku na
druku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5. Do wniosku należy załączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury, rachunki).
3) oświadczenie nauczyciela o wysokości dochodu (brutto) na jednego członka rodziny, ze
wszystkich źródeł przychodu, osiągniętych z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
okres ubiegania się o pomoc zdrowotną,
4) uzasadnienie wniosku.
6. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony również przez dyrektora,
przedstawiciela związków zawodowych, członka rady pedagogicznej, opiekuna jeżeli nauczyciel
nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatruje się dwa razy w roku.
8. Nauczyciele czynni zawodowo i emeryci z terenu Gminy Lipno składają wnioski do 30
maja i 11 października każdego roku za pośrednictwem właściwego dyrektora szkoły lub
przedszkola.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane z pominięciem
terminów, o których mowa w pkt 6.
10. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym upłynął termin
złożenia wniosku.
11. Pomoc zdrowotna tej samej osobie może być udzielona raz w roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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