

Zarządzenie nr 15/2006
Burmistrza Wołczyna 
z dnia  22 grudnia 2006 roku

w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn.


	Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  
( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 97, poz. 674 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. 

Ustalam regulamin udzielania pomocy zdrowotnej czynnym nauczycielom oraz emerytom i rencistom - byłym nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn ze środków przewidzianych na ten cel w 2006 roku w budżecie gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

1. Powołuję komisję w składzie:
	
	Pani Beata Siwak – Przewodnicząca,

Pani Grażyna Kunaszewska,
Pan Tadeusz Olejnik,

w celu zaopiniowania złożonych wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej oraz przedstawienie propozycji przyznania kwot zasiłków pieniężnych poszczególnym nauczycielom. 

	Tryb i terminy pracy komisji ustala jej przewodniczący.



§ 3. 

Komisja przedstawia propozycję podziału środków przewidzianych na pomoc zdrowotną w terminie umożliwiającym wypłatę zasiłków do dnia 29 grudnia 2006 roku.


§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


								Burmistrz Wołczyna
								mgr Jan Leszek Wiącek


Załącznik do Zarządzenia nr 15/2006 Burmistrza Wołczyna z dnia 22 grudnia 2006r.



R E G U L A M I N 

udzielania w 2006 roku pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz emerytom i rencistom - byłym nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn 

Podstawę prawną Regulaminu stanowi art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 97, poz. 674 ).
W wykonaniu wyżej podanych przepisów ustala się następujący Regulamin:
	Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin/zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz  byłemu   nauczycielowi – emerytowi lub renciście.

Pomoc zdrowotna może być udzielona raz w roku, w formie zasiłku pieniężnego.
Wysokość zasiłku uzależniona będzie od rodzaju schorzenia oraz sytuacji rodzinnej, życiowej i dochodowej osoby korzystającej z pomocy zdrowotnej, jednak nie mniej niż 250 zł.
Środkami finansowymi o których mowa w pkt. 3 dysponuje Burmistrz Wołczyna.
Pomocy zdrowotnej udziela się nauczycielom czynnym, emerytom, rencistom po przedłożeniu następujących dokumentów:
- wniosek o przyznanie zasiłku ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną, w przypadku czynnych nauczycieli zaopiniowany przez dyrektora jednostki,
-  zaświadczenie lekarskie o trwającej lub przebytej chorobie,
- oświadczenie o dochodach nauczyciela, a w przypadku emeryta lub rencisty odcinek emerytury lub renty.
	W wyjątkowych przypadkach / dłuższy pobyt w szpitalu, choroba obłożna, niepełnosprawność ruchowa / wniosek o pomoc zdrowotną może złożyć:

1. dyrektor jednostki zatrudniającej nauczyciela,
2. właściwy związek zawodowy,
3. pracownik opieki społecznej.
Do wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dołącza się zaświadczenie o dochodach nauczyciela, emeryta, rencisty.
	Burmistrz Wołczyna przyznaje świadczenia po zaopiniowaniu przez powołaną do tego komisję.

Świadczenia wypłacane ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie mają charakteru roszczeniowego.
Regulamin ma zastosowanie do środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie gminy Wołczyn na 2006 rok.



								Burmistrz Wołczyna
								mgr Jan Leszek Wiącek




