UCHWAŁA NR VI / 51/ 2019
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki
i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Czernikowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 72 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób
przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Czernikowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Gminy Czernikowo z dnia 02.12.2008 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V I /51/2019
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Regulamin
określający rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

§1
1. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych
przez Gminę Czernikowo, zatrudnionych na co najmniej połowę obowiązującego wymiaru
zajęć oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.

§2
1. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy
zdrowotnej określa corocznie uchwała budżetowa w wysokości 0,3% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Środkami finansowymi administruje Wójt.
3. Niezrealizowane kwoty wydatków przeznaczonych na pomoc zdrowotną wygasają
z upływem roku budżetowego.
§3
1. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele
ze względu na poniesione koszty:
1) zakupu leków lub sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w związku
z długotrwałą chorobą,
2) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego,
3) korzystania z usług rehabilitacyjnych i medycznych,
4) koszty przejazdu bezpośrednio związane z pomocą zdrowotną.
2. Udzielana pomoc zdrowotna jest bezzwrotna.
§4
1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez uprawnionego lub osobę
upoważnioną wniosku, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Uprawnieni nauczyciele składają wnioski w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy
Czernikowo, z dopiskiem na kopercie „Pomoc Zdrowotna dla Nauczycieli”.
3. Wnioski należy składać do 30 września każdego roku.
4. Wnioski rozpatrywane będą do końca października każdego roku.
§5
1. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi
mogą złożyć również:
1) członek rodziny lub opiekun nauczyciela,

2)
3)
4)

dyrektor szkoły,
rada pedagogiczna szkoły,
organizacja związkowa, do której dany nauczyciel należy.
§6

1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
2) dokument potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem
leków albo sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, korzystaniem z usług
rehabilitacyjnych i medycznych lub inne koszty poniesione w związku
z długotrwałym leczeniem szpitalnym lub specjalistycznym,
3) oświadczenie o sytuacji materialnej.
2. Niedostarczenie wymaganych załączników powoduje, iż wniosek zostanie pozostawiony
bez rozpatrzenia.
§7
1.

Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod
uwagę:
1) wysokość środków finansowych przyznanych szkole na ten cel przez organ
prowadzący, w danym roku,
2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne
gospodarstwo domowe,
3) sytuację zdrowotną nauczyciela.
§8

1. Wójt powołuje komisję do zaopiniowania wniosków w składzie:
1) dwóch pracowników Zespołu Obsługi Szkół,
2) po jednym przedstawicielu nauczycielskiej organizacji związkowej działającej
w danej szkole bądź przedszkolu.
2. Komisja opiniuje wnioski i z swoich prac sporządza protokół.
3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz jego
wysokości podejmuje Wójt Gminy Czernikowo.
4. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.
§9
1. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - więcej niż raz.
2. Pomoc zdrowotna udzielona jednemu nauczycielowi nie może w ciągu roku budżetowego
przekroczyć kwoty 600 zł.

Załącznik nr 1
do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

Adres zamieszkania i nr teł.

Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony
Uzasadnienie:

(uzasadnienie winno zawierać m. in. informacje dotyczące kosztów poniesionych przez nauczyciela
w związku z leczeniem jak i całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną: przewlekła
choroba, konieczność leczenia specjalistycznego, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie
diety żywieniowej, zapewnienie opieki dla chorego, konieczność ciągłych dojazdów na leczenie,
konieczność rehabilitacji itp.)

Oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny
Nazwisko i imię
nauczyciela

A

Ilość członków
rodziny
Dochód*
rodziny pozostających
we wspólnym
(netto)
gospodarstwie
B

C

Dochód
netto na
członka
rodziny

Wyliczenie relacji
koszty
Poniesione
leczenia/dochód
koszty
na członka rodziny
leczenia

D = B:C
D

F = E:D
E

F

* Przez dochód rodziny, o którym mowa w załączniku należy rozumieć wartość średnią sumy wszystkich źródeł dochodu rodziny z ostatnich
3 miesięcy poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.

Załączniki:
1)
2)

aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
dokument potwierdzający poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego,
korzystaniem z usług rehabilitacyjnych lub inne koszty poniesione w związku z długotrwałym leczeniem szpitalnym
lub specjalistycznym.

Data i podpis wnioskodawcy

1. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej:
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, 87-640 Czernikowo,
ul. Słowackiego 12.
2) inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Wilczak, adres email: agnieszka@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych.
4) Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny dotyczący ochrony
danych osobowych.

(miejsce i data)

(podpis)

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz
warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czernikowo
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego
nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania. Z kolei ust. 4 stanowi, że uprawnienia o których mowa w ust.l zachowują
również nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.
W związku z powyższym istnieje potrzeba uchwalenia przez Radę Gminy Czernikowo
regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
Projekt uchwały podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. Na podstawie art.
19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1881 z późn. zm.) w dniu 11 lutego 2019 r. projekt przedłożono do zaopiniowania
Przewodniczącemu Komisji
Wyższego

Kujaw

Przewodniczącemu

i

Międzyzakładowej

Ziemi

Komisji

Dobrzyńskiej

Międzyzakładowej

Pracowników

Oświaty

Panu

Wojciechowi

WZZ

Solidarność

i Szkolnictwa
Jaranowskiemu,

-

Oświata

Panu

Sławomirowi Liczkowskiemu oraz Prezesowi Oddziału Rejonu Toruńskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego Pani Elżbiecie Pietras.

