
UCHWAŁA �R XV/101/08

RADY GMI�Y WIDAWA
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

zmieniająca  Uchwałę  w  sprawie  przeznaczenia  środków  finansowych  na  pomoc

zdrowotną dla nauczycieli  szkół i  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

Widawa oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta  Nauczyciela  (t.j.  Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  97,  poz.  674,  Nr  170,  poz.  1218 i  Nr  220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) Rada Gminy Widawa uchwala, co
następuje:

§  1. W  Uchwale  Nr  XIV/90/08  Rady  Gminy  Widawa  z  dnia  11  marca  2008  r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół
i placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Widawa  oraz  przyjęcia  regulaminu
gospodarowania tymi środkami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „W budżecie Gminy Widawa wyodrębina się środki finansowe
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Widawa”

2) załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały

3) §  4  otrzymuje  brzmienie:  „Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Załącznik

do Uchwały �r XV/101/08

Rady Gminy Widawa 

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

REGULAMI�

gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli  szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa

§ 1. Niniejszy regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej, zwany dalej Regulaminem
ma  zastosowanie  do  nauczycieli  zatrudnionych  co  najmniej  w  połowie  obowiązującego
wymiaru  godzin  dydaktyczno  –  wychowawczych  w  szkołach  i  placówkach,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Widawa oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych
pomocą socjalną przez w/w szkoły i placówki.

§  2.  1.  Środki  finansowe  przeznaczone  na  pomoc  zdrowotną  dla  nauczycieli  są
corocznie określane przez Radę Gminy Widawa w wysokości 0,3% planowanego osobowego
funduszu płac nauczycieli.

2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1 dysponuje Wójt Gminy Widawa.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielom w szczególności w związku z:
1) przewlekłą chorobą;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się w szczególności o następujące
rodzaje świadczeń:
1) dofinansowanie  kosztów  zakupu  leków  oraz  zaleconego  przez  lekarza  –  specjalistę

sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego do wykonywania czynności zawodowych;
2) dofinansowanie kosztów leczenia specjalistycznego;
3) dofinansowanie kosztów usług rehabilitacyjnych.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela lub
jego opiekuna prawnego, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym
zakresie,  wniosku  do  dyrektora  szkoły/placówki  na  druku  stanowiącym  załącznik  do
niniejszego Regulaminu.

2.  Dyrektor szkoły/placówki po zaopiniowaniu wniosku przesyła go do Wójta Gminy
Widawa.

3. Do wniosku należy dołączyć;
1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
2)  oświadczenie  o  wysokości  dochodów  przypadających  na  jednego  członka  rodziny  ze
wszystkich  źródeł  przychodów  (brutto)  osiągniętych  w  roku  kalendarzowym
poprzedzającym  rok  złożenia  wniosku,  na  podstawie  rocznego  zeznania  podatkowego
(PIT), a w przypadku emerytów i rencistów odcinek emerytury lub renty. 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2.

§  5.  1.  Do opiniowania  i  rozpatrywania  wniosków Wójt  Gminy Widawa  powołuje
Komisję, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciel Wójta Gminy Widawa jako jej przewodniczący;



2) przedstawiciel Biura ds. Oświaty, sportu i zdrowia;
3) po jednym przedstawicielu organizacji  związkowych zrzeszających  nauczycieli  szkół i

placówek prowadzonych przez Gminę Widawa;
4) po jednym wytypowanym przedstawicielu ze szkoły lub placówki, z której złożony został

wniosek.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na

pół roku.
3. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale

co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego. 

§ 6. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:
1) rodzaju i przebiegu choroby;
2) od wysokości poniesionych przez nauczyciela udokumentowanych kosztów leczenia;
3) wysokości dochodów przypadających na członka rodziny nauczyciela;
4) środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 7.  Komisja po rozpatrzeniu wniosków przedstawia je wraz z opinią i proponowaną
wysokością świadczenia Wójtowi Gminy Widawa, który podejmuje ostateczną decyzję co do
przyznania pomocy zdrowotnej. 

§ 8. Komisja sporządza protokół z odbytych posiedzeń.

§  9.   Rozpatrzone  przez  Komisję  wnioski  są  ewidencjonowane  w  rejestrze
prowadzonym przez Biuro ds. Oświaty, sportu i zdrowia Urzędu Gminy Widawa.

§  10.   Członkowie  Komisji  składają  oświadczenie  o  zachowaniu  w  tajemnicy
wszystkich danych, do których mieli dostęp w związku z pracami w Komisji Zdrowotnej. 

§ 11. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi w formie zapomogi losowej. 
2. Wysokość  jednorazowej  zapomogi  nie  może  być  niższa  niż  200  zł  i  nie  może

przekroczyć kwoty 500 zł. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota pomocy może być wyższa.
4. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może korzystać raz w roku kalendarzowym.

§ 12.  Wypłaty z  pomocy zdrowotnej  – po uprzednim zwiększeniu na ten cel  planu
finansowego szkoły/placówki ze środków określonych w § 2 ust. 1 – dokonuje szkoła lub
placówka, w której zatrudniony jest nauczyciel, na konto wskazane we wniosku lub w inny,
ustalony z wnioskodawcą sposób.



Załącznik do Regulaminu

W�IOSEK O PRZYZ�A�IE POMOCY ZDROWOT�EJ

Imię i nazwisko wnioskodawcy ...…………………….………………..……………..........

Adres zamieszkania i nr tel.…………...……………………………...........................…....

PESEL .........................................................    NIP ..........................................................

Szkoła,  w której  wnioskodawca  jest  lub  był  zatrudniony……………...................………

……………….……………………………….........................................................…….

Uzasadnienie:

…………..........................……………………………………………………………….

…………………………..........................……………………………………………….

…………………………...................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

………………………………………………...................................................................

...........................................................................................................................................

Do wniosku załączam:
1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
2) oświadczenie  o  wysokości  dochodów  (brutto)  osiągniętych  w  roku  kalendarzowym

poprzedzającym rok złożenia wniosku, na podstawie rocznego zeznania podatkowego (PIT), a
w przypadku emerytów i rencistów odcinek emerytury lub renty,

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury).

.................................................               ....................................................
              (miejscowośc i data)                                       (podpis wnioskodawcy)



Opinia dyrektora szkoły/placówki

……………………………………………………............................…………………………..

………………………………………………………………............................………………..

…………………………………………………………………............................……………..

.........
...............................................

 (data i podpis)

Opinia Komisji i proponowana wysokość pomocy finansowej:

……………………………………………………............................…………………………..

………………………………………………………………............................………………..

…………………………………………………………………............................……………..

Przewodniczący Komisji

.........
...............................................

        
Członkowie Komisji:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


