Uchwała Nr XVIII/161/2008
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LVI/468/2006 Rady Gminy Szemud z
dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości środków na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i nauczycieli emerytów i
rencistów oraz regulaminu dysponowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną.
Na podstawie art. 1 ust. 1, pkt. 1-2 i art. 72 ust. 1i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Szemud
uchwala co następuje:

§1
Wprowadza się zmianę w § 2 uchwały Nr LVI/468/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r., który otrzymuje brzmienie:
1.Gmina, jako Organ prowadzący dokonuje zwiększenia budżetu szkoły o środki
przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli proporcjonalnie do planowanego
funduszu płac nauczycieli danej szkoły.
2. Środkami o których mowa w pkt.1 dysponuje Dyrektor szkoły w oparciu o stanowisko
Komisji o której mowa w § 4.3 Regulaminu Korzystania z Funduszu Zdrowotnego.
§2
Wprowadza się zmianę w § 4.4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Nauczyciel składa podanie do dyrektora szkoły o przyznanie zapomogi pieniężnej na
pomoc zdrowotną poparte zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją
potwierdzającą wysokość kosztów leczenia( rachunki, faktury, zaświadczenia
lekarskie o konieczności stosowania specjalistycznej diety itp.)
2. Dokumentacja potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów leczenia traci swoją
ważność po upływie 12 miesięcy od dnia jej wystawienia.
3. W przypadku nauczyciela emerytowanego ( rencisty) o wysokości zapomogi, o której
mowa w § 4.2 decyduje wg zasad określonych w Regulaminie Komisja, przy
uwzględnieniu zasad korzystania z funduszu socjalnego.
§3
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

