Uchwała Nr XV/223/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych w mieście Dębica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.72
ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. nr 97 z
2006r., poz.674 z późn.zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się, Ŝe pomoc zdrowotna dla nauczycieli pozostających w leczeniu lub rehabilitacji w
związku z długotrwałą chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem powodującym uszczerbek na
zdrowiu przyznawana jest w formie zapomóg.
§ 2.
Z zapomóg mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Dębica oraz nauczyciele emeryci i nauczyciele renciści tych
placówek (szkół, przedszkoli), zwani dalej nauczycielami.
§ 3.
1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi w związku z długotrwałą chorobą moŜna wystąpić
jeŜeli choroba:
1) posiada nieodwracalne cechy patologiczne;
2) pozostaje w stałym leczeniu.
2.Za nieszczęśliwy wypadek uzasadniający przyznanie zapomogi uznaje się zdarzenie którego
nie moŜna było przewidzieć lub uniknąć nawet przy zachowaniu naleŜytej staranności.
§ 4.
Zapomogę przyznaje się na pokrycie kosztów:
1) zakupu leków lub sprzętu medycznego,
2) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym kosztów związanych z dojazdami do
zakładu opieki zdrowotnej,
3) leczenia specjalistycznego,
4) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jeŜeli ten nie został przyznany nieodpłatnie lub nie
podlegał refundacji z innych źródeł,
5) rehabilitacji, w tym kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych.

§ 5.
1. Przyznanie zapomogi, następuje na wniosek nauczyciela pozostającego w leczeniu lub
rehabilitacji albo na wniosek rady pedagogicznej. W przypadku braku wniosku, w
uzasadnionych przypadkach, zapomoga moŜe być przyznana z urzędu przez dyrektora
placówki oświatowej.
2. JeŜeli przyznanie zapomogi następuje na wniosek nauczyciela, w treści swojego wniosku
powinien on dołączyć oświadczenie o wysokości poniesionych lub ponoszonych kosztów
oraz, Ŝe pozostają one w związku z okolicznościami, o których mowa w § 3 i 4.
§ 6.
1. Zapomogi przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły przyznaje zapomogę po zapoznaniu się z wnioskami komisji do
rozpatrywania podań nauczycieli, zwanej dalej komisją.
§ 7.
1. Komisję, o których mowa w § 6 ust. 2 powołuje dyrektor szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący – przedstawiciel dyrektora szkoły
2) członkowie - po jednym przedstawicielu związków zawodowych i rady pedagogicznej
§ 8.
1. Maksymalna kwota jednorazowej zapomogi nie moŜe przekraczać 1.000,00 zł.
2. Zapomoga moŜe być przyznawana nie częściej niŜ raz na dwa lata.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor moŜe odstąpić od ograniczeń,
których mowa w ust.1 i 2.
§ 9.
Corocznie w uchwale budŜetowej przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% rocznego funduszu
wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 11.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
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