UcHwAŁA NR

vI/54/19

RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 marca 2019 r,

określenia rodzaju świadczeń oraz warunkóly i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice

w sprawi€

Na podstawie alt. 18 ust, 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r,
poz.506) oraz afi.72 iart.9ld pkt 1 ustawy zdnia 26 stycnlia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz,U. z.2018r.
poz. 967 i 2245) uchwala się, co lastępuje:
§ 1. Świadczenia
1)

p

fzyznawa|e są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związkll z:

zwiększonynli kosztami lęczenia spowodol,anymi ciężką lub przewIekłą chorobą;

2) korzystaniem Z pomocy specj alisĘcznej, w tym specj alistycznych badań;
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu;
4) długotrwałąrehabilitacją, w tym z:\ iązaną z chorobami zawodowymi i powypadkową;
5) koniecznością zakupu splzętu rehabilitacyjnęgo lub orlopedycznego;
6) dofinansowanie

kosźów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosźów usług rehabilitacyj nych.

§ 2.1. Pomoc zdlowotna udzielana

jest raz wroku w formie jednorazowego bezzwrotnego Świadczenia

pieniężnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc Zdlowotna może być przyznana poMÓInie w danyn
roku.
3,

Wniosek o przyznanie świadczenia nauczyciel kieruje do Wójta Gminy Sędziejowice.

4. Wzór wniosku stanorł,i Zalącznik

Nr l

do niniejszej uchwały.

5. Wysokość środków finansorł,vch przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

okeśla uchwała

budżetowa Gminy Sędziej owice,
6. Maksymalna wysokośćjednorazowego bęzzwrotnego świadczenia pienięźnego nie może byĆ wyzsza od

50% obowiązuiącej kwoty nlininlalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetorłym, ogłaszanego
corocznie w drodze rozporądzenia Rady Ministróv,w Dzięnniku Ustaw.
§ 3.

Do wniosku

n

aleĄ

dołączryć,.

l) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzĄące leczente nauczyciela wystawione w roku ubiegania się
nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej, z uwzględnieniem informacji wskazujących na zaistnienie
co najrnniej jednej z podstaw do przymania pomocy zdrowotnej określonej w § l;
2) imienne dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione przez nalJ'czyciela koszty ZwiąZane Ze

specjalistycznym leczeniem, zakupem leków, sprzętu n]edycznego, koźystaniem z usług lub turnusÓW
rehabilitacyj nych;

3) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (średnimiesięczny dochód brutto naucryciela,

współmałżonka idorosłych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstlvie domowym, ze
ws)ystkich źródełprzychodu z ostatnich trzech niesięcy poprzedzających miesiąc Złożeniawniosku, wraz

liczbie osób pozostających na wspólnym utrzymaniu nauczyciela oraz wyliczoną
wysokościądochodu prrypadającego na jednego członka rodziny). Dzieci uczące się uwzględnia się przy
wyliczeniu łysokościdochodu nie dłużejniż do ż6 roku źycia.
z oświadczeniem Ó

4) wzór oświadczenia wymienionego w ust, 3 stanowi Załącmik nr 2 do niniejszej uclrwały;
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dla nauczyciela,
5) inne dokumenty uzasadniające przynlanie pomocy zdrowotnej
§ 4.1. O

jej przyznania decyduje Wójt Gminy
przyznaniu i wysokości pomocy zdrowotnej lub orlmowie

Sędzie,lowice, kt6ry o swojej decyzji zawiadamia nauczyciela pisemnie,

pomocy zdrowotnej dokonywana,|est na
2. Wypłata świadczenia plzyznanęgo nauczycielowi rv ramach

pomocy lub w kasie urzędu,
rachunek bankowy wskazany przez naucŹyciela we wniosku o plzyznanie

pomocy zdrowotnej lub odmowie
3. Decyzja Wójta Gminy Sędziejowice w sprarvie wysokości przyzlanej

je.j

przyznańiajest *tut""rnu i nie prąsługuje od niej prarvo rvniesienia odwołania,
4. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej musi zarvierać uzasadnienie,
§ 5.

Wysokośćplzyznaftego świadczenia pienięźnego uzależnionajest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby;

2)

o których mowa w
wysokościudokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela,
odniesieniu do sytuacj i materialnej nauczyciela;

3) wysokości dochodu przypadającego na członka lodziny nauczyciela;

na pomoc zdrorvotną dla nauczycieli
4) wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecię gminy
oraz liczby pozytywnie fozpatrzonych wnioskórv,
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystanę w danym roku
§ 6. środki finansowe pfzemaczone
budżetowym nie przechodzą na rok następny.

Wójtowi Gnriny Sędzie_iowice,
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się

w sprawie
Traci moc Uchwała Nr XIV/94/08 Raciy Gniny Sędziejorvice z dnia 28 lutego 2008 r,
przedszkoli.prowadzonych
i
ze
szkó|
nauczycieli
przeńaczenia środków finansowych na pomoc zdio.vorną dla
r,
przez gminę Sędziejowice oru, warunkÓ* i sposobów ich przyznawania (Dz, |Jrz, Woj, Łódzkiego z 2008
Nr 99, poz.96l).
§ 8.

§9.UchwaławchodziwzyciepoupĘrvie14dnioddniaogłoszeniawDziennikuUrzędowyn-t

Wojewódawa Łódzkiego.

Przewodniczący R

y§ędziejowice

o

m
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Załącznik nr

1

do uchwały nr VI/54/19

Rady Gminy Sędziejowice
z dnia ż8 marca 2019 r,

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWrłOCZnNrł PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ

iirię
i";r;.

i

""r'ui.to

,;i..rt""i,

"r",

nur..y.i"iuJ

ił"i"; k";i;ki"Ó)

(status nauczyciela na dzień złożenia wniosku: nauczyciel czyruly zawodowo, emer},t, rencista, pobierający

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne)
(nazwa i adres szkoły, rł, której nauczyciel jest lub był ostatnio zatrudniony)

Zwracam się z prośbą o prryznanie mi pomocy zdrowotnej, wynikającej z poniesionych w roku ,......,..,
w wrysokości ,.....,...,................. ń
kosźów leczenia/zakupu .,.,.......,

(słownie:...............

.

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. , . . .

...-. . -),

udokumentowanych zał ączony mi dowodami (rachunkami, fakturami).

złożenie wniosku uzasadniam:

..........................'.'..'..''''..'''..'.....''...'................''.'..........'....'''..''..''..'.........'....'..'.'''.
Z pomocy zdrowotnej korżyslałam(em) w roku

.

.. ,.. . ,. . ..

....z powodu:

.'''....''..''...''..'..''''.''..''....''..'...'''...'''...'..'.'''''..'.'....'...........''..''...''....'.....'.....''.'''''..
Proszę wskazać sposób wypłaty zapomogi (właściwepodkreślić, uzupełnić):
-

Numer rachunku bankowego:

- Kasa Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul, Wieluńska 6.

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie i wskazaniach dotyczących leczenia;

2) ilnienne dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakupu (za

okes

12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku);
3) oświadczenie o sytuacj i materialnej rodziny nauczyciela;

i] :*:

:::::::i ::::T T:: ::11T:: :::::1 1i:::]:"j :*:]::
(miejscowość,data)
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Przyznana wysokość świadczenia;

(data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej)
z dnia 27 kwietnia
ządzenia o ochronie danych osobowych
art,l3 ust, 1 i ust, 2 ogólnego rozpor
20l6 r. informuję, iż:
przez Wójt
jest: Gmina Sędziejowice leprezentowana
Pani/Pana danych osobowyclt
Zgodni.e z

l) Administratolem

;"i;,'.';i. *i;i;;;k;6.
e-maii

:'

q8-160 sędziejouice, ręl,: 4] 677 l0 02,

sedziejowice@zgwrp,org,pl

Ocltony Danych: iod@gminasedziejowice,pl
2) Dane kontaktowe do lnspektora

,

jesl udzielenie pomoc;
osobowych jaki realizrrie Administrator
Sędzieiorł ice,
]) Celem przelwafzania Pani/Pana danych
*
;;'i.1;;.'; ;,Br".#oro*uarąq 1eir Gmina atr,o ust,lc
zdrowotnej dla nauczycieli .rkól i"p;;;i;lt
określa
kń"
pru*,u.
prr.piró*

na podstarrie
Państrła dane osobowe są prr"i*urrun"

nó,ponząpze.",1.1:-::yi}].y"';;\t*i**:;,:,H,T
20l6 r. w Sprawte ocnrony osuU
swobodnego przeplywu ,"ki.h d"li:;l?;,ń;i;;1;,;r;."ri;*y

:H:J"iiJf'i]!"',.{:),ił:$Ęi:
z dnia

óiiłi,we

łDz,U UE,L,20l6,1l9,1

2016.05.04).
4)

nadzól,
udostępniane podmiotom świadczących
być
mogą
osoborve
dane
Pani/Pana

oprogramowaniem plzetwarzającym

dane-

nad

.: ___:^l__,_^"^.]^1

5)Pani/Panadaneosoboweniebędąprzekazyrvanedopaństrvatrzeciego/organizacjimiędzynarodowe;.
do realizacji
przechorrl,wane plzez okles nieżędny
zakęsie
dane osoborve zawarte w treści będą
6) Pani/Pana

DosteDowania

administrac;jrlego';;;,;ę;;;; "

"'

tinioski,m,

u po

^, "u,i,

przez okres oraz,w

z dnia
,gojny*zustawązdniarłtipcaiós;iina,odo..'mzasobiearcńir.aln;miarchiwach(DŻ.U.720I8r'
xuliurr: i Dziedzict., a Narodorłego
,iniśr.r,t*u
r";";u#";.;
oraz
zm.)
zpóżn.
przekaz;wanta

ooz.211
)0 naździernika 20l5r. rł *;iiii""
materiałów archiwutny"t oo

ur.'ł_,1ruoru

*i^li*"","i" i l*,rinłouania dokumentacji,
niearchiwalnej,

p"i"ri*"i.r-l i u."towania

dokumentacji

aktualizacji ora7 prawo ich sprośorłania,
::l
plawo wniesienla sprzectwu,
'iil:l.] danych,
prawo do przenoszenia
usunięcia. ograniczenia prret*a,zaniu,
prze|warzanie danych osobowych
do UODO, Bdy uzna Pani/Pan , iż
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi
;;;';;;;;;;;.;.;y,h nu,u"u przepisy cyt, rozporządzenia,
do
jednak jest niezbednrl
osobowych jest dobtowolne
^w1l1nkiem
PanalPantądanych
przez
wYStęPu]e
podanie
nię
9)
"w'.u'''^.r, realizowanego przetwarzania

do rreściswoich
7) posiada Pani/Pan prauo dostępLl

zrealizowania
profilowanie,

""tu.,

o *tory,rl"il"J}"u";

Ń].
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Załączntk nr 2
do uchwały nr

YIl54l|9

Rady Gminy Sędziej owice

z dnia 28 marca 2019

r.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH BRUTTO
PRZYPADAJĄCYCH NA CZŁONKA RODZINY Z OSTATNICH 3 MIESIĘCY
POPRZEDZAJĄCYCH UBIEGANIE SIĘ O POMOC ZDROWOTNĄ
Oświadczam, że miesięczny dochód brutto mojej rodziny wynosi:

l) Wysokość r,łynagrodzenia/emerytufy/renty brutto
2) lnne dochody brutto osoby ubiegającej się o świadczenie
3) Dochody współmałźonka

lloścosób w rodzinie na utrzl"maniu
Średni miesięczny dochód brutto na osobę

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej rv.vnikającej z afi.233 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
kamy (Dz. U. z20|8 r. poz. ló00 z późl. zm,) za zęzlanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oŚrviadczam, że
powyżSze dane są zgodne Ze Stanem faktycznym, co potwierdZam własnoręcznym podpisem,
(data i czytelny podpis nauczyciela)
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