Uchwała nr XL/342/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
.
Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 3 i w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112: zmiany: Dz. U. z 2003r. nr 90,
poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081: z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179,
poz. 1845)

uchwala się, co następuje:
§1
1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3 % planowanych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej placówce z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną.
2. Do korzystania z funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały uprawnieni są
nauczyciele i nauczyciele emeryci.
§2
1. Wprowadza się tryb przyznawania zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego
nauczycieli.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
3. Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego poparte zaświadczeniem lekarskim,
zainteresowani składają do dyrektora szkoły.
4. Przy rozpatrywaniu podań dyrektorzy szkół biorą pod uwagę wysokość dodatkowych
kosztów poniesionych przez nauczycieli w związku z leczeniem, jak również
całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela –
przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalnej diety.
5. Zasiłki przyznają dyrektorzy szkół w granicach naliczonego funduszu zdrowotnego
danej szkoły.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miejska jako organ prowadzący szkoły na podstawie art. 72, ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela tworzy i ustala wysokość funduszu
zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Proponuje się, aby wysokość funduszu zdrowotnego była zachowana na
dotychczasowym poziomie, tj. 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenie osobowe
nauczycieli.

