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Uchwała Nr  XXXVII/225/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 06 maja 2009 roku


w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) Rada Miejska 
w Korfantowie uchwala:


§ 1.

Określa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów, a także nauczycieli emerytów i rencistów bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.


§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)	Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 
1982 roku,
2)	organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Korfantów,
3)	szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół szkół,
4)	nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3 oraz emerytów i rencistów 
– byłych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych dla których ostatnim przed emeryturą (rentą) miejscem zatrudnienia były jednostki organizacyjne o których mowa w pkt  3,

5)	dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej wymienionej w pkt  3,

6)	funduszu zdrowotnym – oznacza to środki finansowe przeznaczone 
w budżecie Gminy Korfantów na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 3.

W budżecie Gminy Korfantów wyodrębnia się środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 4.

Ustala się następujące warunki przyznawania pomocy zdrowotnej:
1. Z funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele, którzy:
	leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej choroby,

wymagają rehabilitacji,
korzystają z leczenia szpitalnego,
wymagają leczenia specjalistycznego.

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku.

3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą składać:
	zainteresowany nauczyciel,

dyrektor,
rada pedagogiczna,
przedstawiciele związków zawodowych,
opiekun nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie.

4. Do wniosku należy dołączyć:
	aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
kserokopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), a 
w przypadku emerytów, rencistów, którym rozliczenie podatku dokonuje ZUS kserokopię informacji o dochodach w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej i oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny,
kserokopię innych dokumentów poświadczających wskazaną przez wnioskodawcę sytuację.

5. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:
	przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych,

wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
wysokości dochodu na członka rodziny. 

§ 5.

Ustala się sposób przyznawania pomocy zdrowotnej:

	Funduszem zdrowotnym z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli zarządzają dyrektorzy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 
pkt 3, a w wypadku przedszkoli jednooddziałowych Burmistrz Korfantowa. Podmioty te ponoszą pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.


	Pomoc zdrowotna przyznawana jest w pierwszej kolejności osobom 
o najniższych dochodach.


	Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał.


	Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły
a w przypadku dyrektorów oraz nauczycieli jednooddziałowych 
i dwuoddziałowych przedszkoli – Burmistrz.


	Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać osoby wymienione w § 4 ust. 1 raz w roku. W szczególnych przypadkach pomoc zdrowotna może być  przyznana powtórnie w danym roku.



§ 6.

Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.


§ 7.

Traci moc Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Miejskiej w Korfantowie dnia 28 maja 2007 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających 
z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.



§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

	     							         Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów
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1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 20 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. 247 z 2008 r.  Nr 145 poz. 917, nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 1 poz. 1 





