
UCHWALA Nr XLIII/291/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 31 marca 2010 roku

zmieniaj^ca uchwat? w sprawie przeznaczenia srodkow finansowych na pomoc zdrowotnq
dla nauczycieli korzystaja^cych z opieki zdrowotnej oraz okreslenia rodzajow swiadczeri
przyznawanych w ramach tej pomocy, a takze warunkow i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146) oraz art. 72 ust. 1 i 4, w zwiazku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr227, poz. 1505, z 2009 r. Nr1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Stawno
uchwala, co nastqpuje:

§1.W uchwale Rady Gminy Stewno Nr VII/54/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
przeznaczenia srodkow finansowych na pomoc zdrowotna, dla nauczycieli korzystaja^cych z opieki
zdrowotnej oraz okreslenia rodzajow swiadczeh przyznawanych w ramach tej pomocy, a takze warunkow
i sposobu ich przyznawania, wprowadza si? nast^puja^ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasitku pieni^znego.
2.Wysokosc przyznanej pomocy zdrowotnej uzalezniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz od okolicznosci z tym zwiajzanych wptywajapych na sytuacj? materialna^
nauczyciela;

2) wysokosci udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztow leczenia;
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez

nauczyciela kosztow leczenia;
4) wysokosci srodkow przewidzianych w budzecie gminy na pomoc zdrowotna/

S.Wysokosc jednorazowego zasitku nie moze przekraczac kwoty 90% poniesionych kosztow
z zastrzezeniem ust. 4.

4.Maksymalna kwota zasilku pieni?znego nie moze przekraczac minimalnego wynagrodzenia
za prac? ogtaszanego corocznie w drodze rozporza_dzenia Prezesa Rady Ministrow w Dzienniki Ustaw
na podstawie ar. 2 ust.5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
2) § 12 otrzymuje brzmienie"
„ § 12. LWnioski nauczycieli o przyznanie zasitku pieni^znego nalezy skladac w terminie do dnia

15 maja lub do 15 pazdziernika kazdego roku.
2.Rozpatrywanie wnioskow odbywa si? dwa razy w danym roku kalendarzowym w ten sposob,

ze wnioski ztozone do 15 maja rozpatrywane sa_ do dnia 15 czerwca , a zlozone do dnia
15 pazdziernika tj. do 15 listopada. Termin posiedzenia komisji ustala przewodnicza_cy komisji.

S.Wyptaty zasitkow dokonuje jednostka , w ktorej nauczyciel jest zatrudniony lub obj^ty opieka, socjalna,
z zastrzezeniem ust. 4,

4. W przypadku , o ktorym mowa w § 1 ust. 2 wyptata nast^puje we wskazanej przez nauczyciela
jednostce.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy SJawno

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia .
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