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RADY GMINY LEONCIN
z dnia 30 listopada2Ol2 r.

w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla naucrycieli korzystających z opieki zdrowotnej .

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z200| r. Nr 142 poz. l59I zpóźn. zm.) oraz art.72 ust.l i 4 ustawy z dria
26 sĘczrua |982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 67 4 ze zm. )
Rada Gminy Leoncin, uchwala co następuje:

$1

określa się rodzaje świadczeń omz warunki i sposób ich przyntawanie w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Leoncin w formie Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

$2

Wysokośó środków finansowych ptzeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
określona jest corocznie w budżecie gminy Leoncin.

$3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$4

Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.
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Za|ącznik Nr 1
Do uchwały Nr. XLIJ/ |97 / 12
Rady Gminy Leoncin
z dnia 30listopada 2012r.

REGULAMIN

Prryznawania pomocy zdrowotnej dla naucrycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin.

Postanowienia ogólne

s1
Środki finansowe ptzeznaczone na pomoc zdrowotną d\anauczycieli stanowiąpomoc
w formie zasiłku pienięznego lub refundacji związanych z ponoszeniem kosztów leczenia.

s2
l. Pomoc zdrowotna przyznawanajest w związkuz:.

1 ) przewlekłą chorobą lub gdy przebieg choroby j est bardzo ciężki;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;

. 3) długotrwałymleczeniem specjalistycznym;
2. Srodki finansowe na pomoc zdrowotną mogą być równieŻ przyznane na zakup

środków pomocniczych tj. sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, aparatu
słuchowego, lub zakupu leków itp. Srodki te mogą byc przyznane na zasadzie
całkowitej lub częściowej refundacji po przedłoŻeniu przez nauczyciela rachunków
lub innych dokumentów potwierdzających koszty |eczenia.

Tryb i zasady postępowania pzy ptTyznawaniu środków finansowych.

s3
1. Nauczyciel moze ubiegać się o pomoc zdrowotnąrazw danym roku, zzastrzeienięm

ust. 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel moze ubiegać się o pomoc

zdrowotną dvtarazy w roku.

$4

1' Pomoc zdrowotna udzielana jest formie zasiłku pieniężnego lub refundacji zgodnie
z$2us t .2Regu lam inu .

2, Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest zł'oŻenie przez nauczyciela wniosku
o ptzyznanie pomocy zdrowotnej . Wzór wniosku stanowi zał'ącznik do niniejszego
regulaminu.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,moŻe wystąpió dyrektor szkoły, w której
pracuje nauczyciel , organizacja związkowa, opiekun lub członek rodziny, jeŻe|i
nauczyciel nie jest zdo|ny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

4. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej na|eĘ dołączyć,:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela ze wskazaniem

rodzaju leczenia lub innądokumentację świadczącąo stanie zdrowia;



2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub koszty zakupu
środka pomocniczego o którym mowa w $ 2 ust. 2 Regulaminu np. faktury,
rachunki wystawion e na nauczy ciela;

3) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z miejsca pracy z ostatnich
3 miesięcy lub oświadczenie; emeryci i rencisty * ostatni odcinek z emerytury
renty lub oświadczenie,

4) informację o sytuacji rodzinnej i zyciowej.
5. Rozpatrzenie wniosku o którym mowa w ust. 2 orazrozstrzygnięcie o przyznarlu

pomocy zdrowotnej na|eŻy do Wójta Gminy Leoncin.
6. Wnioski o pIzyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego o którym

mowa w $ 1 rozpatrywane będądwa razw roku w miesiącu maju i listopadzie. W
sytuacj ach szczegóInych mo gą by ć r ozpatrywane częściej .
7. Wójt prowadzi rejestr wniosków o ptzyznar|ie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

$s

1. Przyznając pomoc nauczycielom o której mowa w $ 1 Wójt bierze pod uwagę:
1) stan zdrowianauczyciela i przebieg jego choroby;
2) okolicznoŚci wpływające na s1tuację materialną nauczyciela ( koniecztlość

stosowania specjalnej diety, zapewnienie dodatkowe opieki, zakup lekarstw,
koniecznośó dalszego Leczęnia w domu itp. );

3 ) wysokośó poniesionych przęz nauczy cie|a kosztów |eczenia;
4) sytuację materialnąrodziny nauczyciela;
5) w przypadku refundacji, o której mowa w $ 2 ust. 2 Regulaminu na|eiy wziąć

pod uwagę czy do wniosku o refundacj ę złoŻona został'a faktura lub rachunek
Świadczący o zakupie sprzętu lub inne dokumentu potwierdzające wysokość
kosztów leczenta.

o wysokości pomocy zdrowotnej decyduje Wójt.
Wójt Gminy Leoncin powiadamia wnioskującego o przyznaniu bądz odmowie
prz,yznania pomocy.
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Leoncin o którym mowa w $ 4 ust. 5 jest ostateczne.
odmowa przy znania pomo cy zdrowotnej musi zawie r ać uzasadnieni e'
Przyznanapomoc zdrowotna wypłacana jest na konto wskazane przez nauczyciela lub
w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego
o przyznarLiu pomocy zdrowotnej.

Postanowienia końcowe

$6

Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przecho dząna rok następny.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Wnioskodawca - imię i nazwisko

Adres zamieszkania i numer tel.

Szkoła/placówka w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

, 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną.

Uzasadnienie:

załączeniu tlo wnirrsku przedkładam:

( miejscowoŚć i data ) ( Podpis wnioskodawcy )

Uzasadnienie
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