
        UCHWAŁA  NR  XV / 83     /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 29 października 2007r.

w sprawie regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

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

        u c h w a l a

Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w szkołach  prowadzonych przez Gminę 
Książ Wlkp.

 § 1. 1. Ustala się Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., zwany dalej Regulaminem.
2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1/ szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole i zespół szkół 
prowadzone przez Gminę Książ Wlkp.
2/ nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach i nauczycieli 
emerytów i rencistów. 

§ 2. W budżetach szkół planuje się corocznie środki finansowe w wysokości 0,2 % 
planowanego, osobowego funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w szkołach, z przeznaczeniem 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

§ 3. 1.Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w § 2 
mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru godzin 
oraz nauczyciele emeryci i renciści, którzy :
1/ są obłożnie lub przewlekle chorzy a przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,
2/ leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki świadczącej usługi zdrowotne 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu pracy lub zamieszkania.
2. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko raz w roku. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc w ramach posiadanych 
środków finansowych.

§ 4. Pomoc zdrowotna, o której mowa w § 3 udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego,
zwanego dalej zasiłkiem.

§ 5. Wysokość zasiłku jednorazowo nie może być mniejsza niż 100,00 zł i większa 
niż 600,00 zł.



§ 6.Środkami, o których mowa w § 2 dysponuje dyrektor szkoły, który przyznaje zasiłek 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§ 7. 1.Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną wraz z uzasadnieniem popartym 
dokumentacją lekarską składa :

1/ nauczyciel pozostający w zatrudnieniu wraz z zaświadczeniem o wysokości zarobków 
nauczyciela i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za 
ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
2/ nauczyciel emeryt lub rencista wraz z odcinkiem emerytury lub renty za ostatni miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku oraz zaświadczeniami o zarobkach członków rodziny, 
o których mowa w pkt.1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 nauczyciel składa do dyrektora szkoły.

§ 8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli może być również przyznawana z urzędu 
z uwzględnieniem zapisów § 3 Regulaminu.

§ 9.1.Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku, 
dyrektor szkoły powołuje Komisję.
2.Skład Komisji oraz tryb jej pracy ustala dyrektor szkoły w odrębnym zarządzeniu.

§ 10. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku 
należy brać pod uwagę, w szczególności :
1/ wysokość kosztów ponoszonych przez nauczyciela w związku z leczeniem,
2/ sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny /wysokość dochodów, stan rodziny/,
3/ stan zdrowia i całokształt okoliczności mających wpływ na sytuację materialną 
/choroba obłożna, choroba przewlekła, konieczność stosowania odpowiedniej diety, stała opieka 
domowa, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów, częstotliwość korzystania z wizyt 
lekarskich, itp./,
4/ formy pomocy dotychczas udzielonej, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz dyrektorom szkół.

§ 12. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak


