UCHWAŁA NR XIV/103/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków
zawodowych uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunki i sposób ich przyznawania.
2. Pomoc udzielana jest w ramach środków przeznaczanych na ten cel corocznie w budżecie Gminy
Wróblew. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom szkół wymienionych w art. 3 pkt 2 ustawy – Karta
Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.
2. Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele, o których mowa
w art. 72 ust. 1 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi jeden raz w roku kalendarzowym, w formie
jednorazowego i bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
§ 3. 1. W ramach pomocy zdrowotnej określa się następujące rodzaje świadczeń dla nauczycieli:
1) dofinansowanie zakupu leków związanych z leczeniem poszpitalnym, ciężką lub przewlekłą chorobą;
2) dofinansowanie kosztów rehabilitacji leczniczej, związanej z wypadkiem lub zdarzeniem losowym
w wyniku, którego nauczyciel poniósł poważny uszczerbek na zdrowiu;
3) dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu i urządzeń umożliwiających proces leczenia i rehabilitacji –
przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.
2. Refundacji nie podlegają koszty, które zostały już zrefundowane przez inne podmioty.
§ 4. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje Wójt Gminy Wróblew pod warunkiem złożenia przez nauczyciela
wniosku oraz udokumentowania poniesionych wydatków i sytuacji materialnej.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką lub przewlekłą chorobę, wystawione nie wcześniej
niż 3 m-ce poprzedzające datę złożenia wniosku;
2) kserokopie imiennych dokumentów (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione przez nauczyciela
koszty leczenia (zakupu sprzętu), w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
3) inne dokumenty uzasadniające potrzebę przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.
3. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy Wróblew, w zamkniętej
kopercie z napisem „Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela”, w terminie do dnia
31 października danego roku kalendarzowego.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 – 3, Wójt Gminy Wróblew wzywa
nauczyciela do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nieuzupełnienia
wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 5. Świadczenie finansowe przyznane w ramach pomocy zdrowotnej, zostanie przekazane nauczycielowi
na wskazane przez niego konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia przyznania pomocy zdrowotnej przez
Wójta.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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