UCHWAŁA NR 374/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i
sposobów ich przyznawania.
Na podstawie art. 72 w związku art. 22 ust. 3, art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.
191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418) uchwala się, co następuje:
§1
1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana w formie bezzwrotnego
świadczenia pieniężnego, zwanego w dalszej treści „świadczeniem”.
2. Świadczenie przyznawane jest w dwóch terminach: do 31 maja i do 30
listopada każdego roku na wniosek nauczyciela, jego pełnomocnika lub
opiekuna prawnego ustanowionego zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego wzór jest
określony załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składany jest do dyrektora szkoły lub
placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony lub korzysta z funduszu
świadczeń socjalnych w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 30
września każdego roku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 weryfikuje dyrektor szkoły lub placówki
i przekazuje do Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych.
5. Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych sporządza listę nauczycieli, z
propozycją przyznania świadczeń, w tym minimalnej wysokości
świadczenia i przekazuje ją Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia.
§2
1. Świadczenie nie może być wyższe niż 500 zł.
2. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wydatków, które poniósł
wnioskodawca w okresie jednego roku poprzedzającego termin złożenia
wniosku, potwierdzonych oryginałami faktur lub rachunków, na:
1) leczenie,
2) rehabilitację lub niezbędną opiekę,
3) zakup
protez,
sprzętu
rehabilitacyjnego,
ortopedycznego
lub
korekcyjnego.
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3. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli łączne udokumentowane wydatki
na cele określone w ust. 2 są wyższe niż 200 zł, a przedłożone faktury lub
rachunki nie były wcześniej wykorzystywane do otrzymywania
jakichkolwiek świadczeń finansowanych ze środków budżetu Miasta Płocka.
4. Indywidualną wysokość świadczenia ustala się według algorytmu
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§3
1. Obsługę administracyjną, finansową i księgową świadczeń pomocy
zdrowotnej nauczycieli prowadzi Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.
2. Pisemne zawiadomienia o wysokości przyznanych świadczeń lub odmowie
przyznania świadczeń przekazują wnioskodawcom dyrektorzy szkół, którzy
sporządzają je na podstawie list otrzymanych z Zarządu Jednostek
Oświatowych.
§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo zgłoszenia żądania o ponowne
rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta Miasta Płocka. Żądanie składa się
w formie pisemnej za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Edukacji i
Kultury w terminie 2 tygodni od daty zawiadomienia o przyznaniu lub
odmowie przyznania świadczenia. Dyrektor Wydziału Edukacji przekazuje
żądanie wraz ze swoją opinią do Prezydenta Miasta Płocka w terminie
dwóch tygodni od daty jego otrzymania.
2. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Płocka jest ostateczne. Rozstrzygnięcie
to przekazywane jest nauczycielowi oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek
Oświatowych przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury.
3. Do ustalania wysokości świadczenia przyznanego przez Prezydenta Miasta
Płocka w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie ma zastosowania przepis § 2
ust. 1 oraz algorytm, o którym mowa w § 2 ust. 4.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W roku 2016 wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej będą przyjmowane
w jednym terminie do 31 października 2016 r.
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