Uchwała Nr XXVII-42/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 91d pkt 1 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunki i sposób ich przyznawania, w drodze Regulaminu stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXX-80/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25
czerwca 2009 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXVII-42/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1) Wnioskodawcy/uprawnionym – należy przez to rozumieć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wołomin lub osobę, o której mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
2) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.);
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wołomina;
4) Komisji – należy rozumieć Komisję powołana przez Burmistrza
Wołomina.
§ 2.
Ze świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej mogą korzystać
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wołomin oraz osoby, o których mowa w art. 72 ust. 4 Karty Nauczyciela.
Rozdział 2
Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
§ 3.
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie pieniężnej.
§ 4.
Pomoc, o której mowa w § 3, jest zapomogą finansową o charakterze socjalnym
i może być przyznana uprawnionemu w związku z:
1) chorobą przewlekłą;
2) chorobą nieuleczalną;
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
4) leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu;
5) leczeniem sanatoryjnym;
6) poniesionymi kosztami zakupu okularów korygujących wady wzroku,
aparatu słuchowego, protez, endoprotez, itp.;
7) poniesionymi kosztami zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego,
koniecznego dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym;

8) poniesionymi kosztami zakupu leków.
Rozdział 3
Warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej
§ 5.
1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną, których
wysokość wynosi 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli, wyodrębnionymi w budżecie gminy Dział 801 Rozdział
80195 Paragraf 3020, dysponuje komisja powołana przez Burmistrza
Wołomina.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Wołominie;
2) dyrektor szkoły/przedszkola, w której jest/był zatrudniony
nauczyciel, ubiegający się o pomoc zdrowotną;
3) przedstawiciel Burmistrza Wołomina;
4) po jednym przedstawicielu związków zawodowych
odpowiedniego szczebla.
§ 6.
Decyzja o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmowana jest przez komisję
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw,
decyduje głos przewodniczącego.
§ 7.
Posiedzenia komisji odbywają się dwa razy w roku.
§ 8.
Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej wnioskodawca załącza:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie wnioskodawcy;
2) rachunki/faktury za leczenie, zakup lekarstw lub inne dokumenty imienne,
potwierdzające poniesione koszty leczenia w danym roku budżetowym,
z zastrzeżeniem ust. 2.
3) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku emeryta lub rencisty –
dokument potwierdzający wysokość emerytury/renty/nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego z ostatniego miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku.
2.
Komisja, rozpatrując wniosek, może uwzględnić rachunki/faktury z
grudnia roku poprzedzającego rok, w którym rozpatrywany jest wniosek,
jeżeli są to rachunki/faktury z dni następujących po dniu posiedzenia komisji,
które odbyło się w grudniu roku minionego.

§ 10.
Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:
1) wysokości kosztów poniesionych na leczenie (kosztów wizyt u lekarzy,
zakupu leków, zakupu sprzętu medycznego, itp.) w związku z chorobami
wymienionymi w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w § 9 ust. 1
pkt 1;
2) wysokości kosztów leczenia sanatoryjnego;
3) wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie;
4) konieczności stosowania specjalnej diety;
5) konieczności korzystania z opieki osób trzecich;
6) innych okoliczności wpływających na sytuację materialną osoby
ubiegającej się o pomoc.
§ 11.
Jednorazowa pomoc pieniężna może być udzielona do wysokości 50 %
poniesionych kosztów, o których mowa w § 9 pkt. 1 - 2, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – do wysokości 100 % tych kosztów, ale nie może
wynosić więcej niż 2000,00 zł rocznie.
§ 12.
Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wady wzroku może być
przyznana uprawnionemu nie częściej niż jeden raz na trzy lata.
§ 13.
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na indywidualny wniosek
uprawnionego i nie ma charakteru obligatoryjnego.
2. W przypadku, niemożności złożenia wniosku osobiście z przyczyn
losowych, wniosek w imieniu uprawnionego może złożyć pracodawca,
członek najbliższej rodziny lub inny domownik.
§ 14.
W zasadzie wnioskodawca może skorzystać z pomocy zdrowotnej nie więcej niż
jeden raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
pomoc może być udzielona 2 razy w roku, pod warunkiem posiadania na ten cel
środków finansowych.
§ 15.
Obsługę księgowo - finansową funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
w Wołominie.
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