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VÓJT ''firffitY'H,r Bartniczka z 16 tilsopdr 2s11 r.

REGULAMIN KOMIS.N
do spraw prąlznawania

pomocy zdrcwotnei dla nauczYciell

1. Świadczenie finansowę na poBoc zdrowotną prz]g rfpje' wójt Gminy Bartriczka

po zasięgnięciu Komisji d/s ro4anrywania wniosków o pruy?'iwńe pomocy

3.

zdrowotnej.
vrójt Gminy Bartniczka powołuje na mocy zaądrsrnta Komisję i ustala

regulamin jej działalno*:i -

Do zaĄań Komisji naleĘ:
a) odczytanie umio*ów żożonych piez narrczycieli,

b) ąnaliza formalna wniosków i "ńwz-anej doktmentacji,

c) ocena kosztów poniesionych na leczenią robabilitację rtp. na sstawie
zńrymnych do wniosku zaśłvtńczsń porwierdzonych przsz lelsaęa specjalistę

oraz fakfirr,

d) ustalenie wysoko :i pr4rznanęgo świadczeniazdrowotnegą

e) spisanie protokołu z posiedzenia Komisji z wyszczególnieniem:

_ilo&:i złożonych wniosków,

-naz$/isk i imion narrczrycieli oraz emer5rtowmych narrczrycieli' którylm

przymano lxtm@,
-wysokość poszczęólnych świadczeĄ

-podpisow cźorrków komisji i przewodnicąpego,

-złażsnte oświadczń o zachowaniu tajemnicy

i niewykorz,ystywaniu informacji o osobach ubiegająpych sĘ

o przyznanie Pomocy zdmwotnej'

4. Wysokość świadczerria z&owołnąo jest uzaleaiona od rodząiu choroby i

kosz6wleczenia
Dcyzję o pr4rznaniu pomocy zdrowofuj dla nauczyciela i jej wysr*nfo:i

podejmuje wójr po zapoznaniu się z opinią Komisji'

lvojt powiadarria wnioskująpego o prąrznaniu , tdź, odmowie przyaanla

pomocy zdrowotnej wruz z uzasadnienięm decvzji'

7. P'4'^"* świadczenia nie mają charakteru roszc"filiowep'a decyąia wójta jest

ostatecma
8. Zainterssowani mogą składać rmioski do dyrektora szkoły do 31 paździ€mika

danego roku
g. w szczególnie u-asadnionych okolicznościacĘ tj- kiedy chorcbs jest wymikiem

wypadku w pracy' nagłej diagnozy rclłłotwonr złośliwęo, zawdu screą udaru _

wniosek możB byó złożony i rozpatrrcny w innyrr terninie.

10. Komisja ro4atruje wnioski, które wpłynęły u/ ustawowym terminie(decyduje

data wpływu lub data stempla pocztowego}'

6.



ll.Wnioski'lrtóre u.płynęły po ustawowym tenninie łie bdą rozpatrywane

wyj4kiem okoliczrości olaeślonych w pkt 9 Ręulaminu
12. opinie Komisji przyjmowane ą nłryHąwi*szością głosow.

w prąpadku ńwnej liczby glosow rozstzryga głos przewodnicąpego.
11. Członek komisji, który składa wniosek o pomoc zdrowotną nie bierze

udziału w głosowaniu nad swoim wnioskim"
12 Pruyrure pomoc zdnowotna w5rpłacarna jest na konto u'skazane Fzsz

1 nauczyciela lub w innej uzgodnionej formie w terminie 7 dni od

J dnia powiadomienia wnioskujryego o przyznanie pomocy zdrowofirej.
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