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UCHWAŁA NR II/17/18
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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), po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną
określający zasady udzielania pomocy finansowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych Gminy
Janowiec Wielkopolski.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/254/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 grudnia
2001 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Aleksandra Walendowska

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 6474

Załącznik do uchwały Nr II/17/18
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 30 listopada 2018 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC
ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
§ 1. 1. Regulamin wprowadza się na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
2. Regulamin określa zasady udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy Janowiec Wielkopolski, rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
3. Regulamin ma zastosowanie dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze wyższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczycieli
po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia
na świadczenie, zwanych dalej nauczycielami.
§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku zdrowotnego pieniężnego.
2. Środki finansowe przeznaczone na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, zwane dalej funduszem
zdrowotnym, wynoszą 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określi corocznie
uchwała budżetowa Gminy Janowiec Wielkopolski.
4. Wielkość funduszu zdrowotnego ustala się i rozdysponowuje oddzielnie dla każdej placówki.
5. Wysokość jednorazowego zasiłku zdrowotnego nie może być wyższa niż 70% najniższego
wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dany rok.
§ 3. 1. Podstawą udzielenia zasiłku zdrowotnego są w szczególności:
1) ciężka i długotrwała choroba;
2) długotrwałe leczenie szpitalne;
3) rehabilitacja;
4) kosztowne zabiegi lecznicze i badania specjalistyczne;
5) wizyty u lekarzy specjalistów;
6) zakup leków i sprzętu medycznego;
7) zakup okularów korekcyjnych (raz na dwa lata).
2. Przy rozpatrywaniu wniosków, należy brać pod uwagę nie tylko wysokość kosztów poniesionych przez
nauczyciela w związku z leczeniem, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną
(choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, rehabilitacja, stosowanie specjalnej diety,
zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, koszty leków itp.). Wnioski powinny być zatem odpowiednio
umotywowane.
3. Z zasiłku zdrowotnego nauczyciel może korzystać jeden raz w roku. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dwa razy w roku.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego składa się do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego dwa
razy w roku – do 15 czerwca i do 15 grudnia.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy;
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2) miejsce pracy (ostatnie miejsce pracy dla emeryta);
3) stanowisko i staż pracy w jednostkach oświatowych;
4) dochód miesięczny brutto osoby ubiegającej się o zasiłek i współmałżonka;
5) ilość członków rodziny na utrzymaniu i miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny;
6) datę otrzymania ostatniego zasiłku zdrowotnego;
7) uzasadnienie wniosku;
8) formę wypłaty świadczenia;
9) w załączeniu zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę lub dowód zakupu w przypadku
sprzętu medycznego i okularów korekcyjnych;
10) data i podpis wnioskodawcy.

