UchwałaNr XIII/ 90 lzooz

Rady Gminy Dobrzeń wtelki
z dn1a 27 wtześ'dia 2oo7 toku
w śprawle walunków i sposobu prz5rztlawania śwladczenla pomocy zdfowotlej
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołąch i ptzedszkolach prowadzonych prze.-z
Gminę Dobfzeń qlielki

Na podstawie art. 72 nst. 1w zw|ązku z ait' 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - KaJta Nauczyciela (Dz. |J' z 2006 r. Ni 97, poz. 6ź4 z późn. m.) i
art. 18 ust. 2 pkt 15 usta\^,yz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn}an (Dz. U.
z 2oo1 r. Nr )'42, poz. 1591 z póżn. zrn.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwa]a, co
następuje:
w
9 -1: Nauczycielom korzystając}.m z opieki zd.owotnej, zatrudnionJm
szkołach lub przedszkolach, dla których organem prowadząc1tn jist Grnina Dobrzeń
Wielki, zwałra da1ej gminą' w vagniarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru
zajeć oraz nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w szkołach i przidszkolach,
dla
których glalina jest organem prowadząc5zm, a ptzesz|i n. emórytu.ę lub rentę,
zwanym dalej nauczycielami,
rnoże być ptfyznane świadczenie pienięzrre pomocy
zdrowotnej, zwane dalej świadczeniem.
$ 2. W budżecie gminy przeznacza s|,ę corocznie środki finansowe w
wysokości 0,3% kwoty przewid}.walej na w5magrodzenia nauczycieLi w dziale 801
,,oświata i wychowanie,, budzetu $niny, z przezrrac2jer'lielJ) Ąa w]płatę świadczeń'
przyznawale
. s 9. ' . ]sYqdczerńe
wysokości od 200 zł do 600 zł.

jest w follnie

zapomogi

pieniężnej w

s-4. 1. Ś.lviadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek n a.uczycilela, a w
pfz]padku obiekĘt.nych przeszkód, powodujących niemożność osobisiego
spoźądzenia wniosku - na wniosek krewnego lub opieku'la nauczyciela.2. wniosek Śkładany jest Dyrektofowi
szkoĘ tub przedszkola właścrwemu ze
względu na miejsce zatfidnlęnja
naiczyciela ubiegająćego się o świadczenie, który
niezwtocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otźJ/rnania wniosku, dosta'rcza go
DJ,"rel.torowi Gminnego zeŚpołu Ekonomiczno AdminiŚtlacyjneso
Szkól (GzEAs).
3. Do wTliosku o przyznanie świadczenia nau czyciel obowiazany jest dołączyć odpisy
lub potwierdzone za zgodrrość z olygina'łem kopie dokumentów potwierdzającycń
okoliczności uzasadniające ubieganie się o świadczenie.
s 5. 1. swiadczenie, o któĘ.m mowa w $ 3 przyznaje Kornisja w składzie:
1] D}.rektor GZEAS lub osoba przez niego wskazana _ Przewodniczący Komisji,
2) D}Tektor szkoły lub przedszkola, w którJm nauczyciel ubiegający srę o
świadczenie jest lub był zatrudłiony, z zastlzeźeniem ust. ż,
3) Przewodniczący komisji socjalnej w szkole, w l..tóIej nauczyciel ubiegający się
o świadczenie jest lub był zatrudniony a]bo inna osoba wybrana spośfód
członków tej komisji'
4) Główly Księsowy GZEAS'
2. w przypadku, gdy ubiegając}.rn się o świadczerie jest D}.rektor szkoły lub
plzedszkola, w skład Komisji zamiast Dylei.toia wchodzi jego zastępca, lub osoba
wybialla plzez Radę Pedagogiczną szkoły lub plzedszkola, jeśli starrowisko Zastępcy
nie jest przewidżane lub pozostaje nieobsadzone.

s 6. 1' Pffryznając świadczenie i określając jego wysokość Komisja, o lńórej
mowa w s 5 ust. 1, bierze pod uwagę rozmiar poniesionych kosztów leczenia oraz
całokształt oko]iczności wpłyvających na sjrtuację materialną naucryciela
ubiegającego się o Świadczenie.
2. Nauczyciel może otfzJ.rnać świadczenie jeden raz w roku ka1endarzowym, a w
przypadku długotrwa1ej chotoby - maks}tn alnie d\^Iarazy ,
s 7' o plzyznaniu lub odmowie przyzlla-fria Świadczenia Plzewodniczący
Komisji, o której mowa w s 5 ust. 1, powiadamia nauczyciela na piśmie
$ 8. Wykonanie uchwĄr

powierza się wójtowi Gmińy Dobrzeń wielki.

$ 9. Uchwa-ławchodzi w życie po upł}.wie 14 dni od dniajej ogłosfenia w
Dzienniku Urzędow]m Województwa opolskiego'

