
UCHWAŁA NR XIV/67/07
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia ll grudnia 20071

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną (Nanauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna orazprzyjęcia Regulaminu gospodarowania tymi środkami

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.]S ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm) oraz art.72 ust.] ustawy z dnia 26stycznia l982r.-Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 20061'. Nr 97 poz.674 r. z późn. zm.)Rada Gminy uchwala,. 'co następuje:

51
Gmina Opinogóra Górna określi corocznie w budżecie określone środkiFinansowe z przeznaczenie:-n na pomoc zdrowotną dla nauczycielikorzystających z opieki zdrowotnej.

52

Tworzy się Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymina pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkól prowadzonych przez GminęOpinogóra Górna stanowiący załącznik do uchwaly.

@ 3

Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy.

54
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz cy Rady Gminy

J@Ę'źiifewski



Załączn'k U liniały Rady Gminy

z dnia 4.4. Jr.. 20073:
F—

REG ULAMIN

gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Opinogóra Gorna

51
Gospodamowanie środkami funduszu

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie
szkól prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna z przeznaczeniem na
pomoc dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
Środkami, o których mowa w pkt. 1 zarządzają dyrektorzy szkół.

W celu racjonalnego ijawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym
dyrektorzy szkół powołują Komisje Zdrowotne, w skład których
wchodzą: społeczny zastępca dyrektora, przedstawiciel związków
zawodowych, nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
W szkołach zatrudniających powyżej 10 nauczycieli do Komisji Zdrowotnej
poza nauczycielami czynnymi zawodowo powinien być również powolany
przedstawiciel nauczycieli emerytów i rencistów.
Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie
pomocy finansowej z funduszu.
Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał.
Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły.

52

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego :
Ze świadczenia funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1.I Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę
Opinogóra Górna co najmniej w polowie obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Byli nauczyciele - emeryci i renciści - danych szkół , którzy przeszli
na emeryturę lub rentę ze szkół , dla których Gmina jest organem
prowadzacym.



WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
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Wnioskodawca (imię i nazwisko)
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Adres zamieszkania i nr tel.

Szkola, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Uzasadnienie:

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ł .: I i
4. ?

(w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela potwierdzające
poniesione koszty leczenia, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka
rodziny)
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data i podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji Zdrowotnej i preponowana wysokość pomocy finansowej:
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Dyrektor szkoły:

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości:
(kwota)

--------------------------

data i podpis


