
Urhwlla Nr XXV140/2009
Rńdy Mi€Fkiej w K'|u*yni.
f dni. 28 !&i€tni' 2009 ruku

w lpttfio regul.minu przydawMt. śmd}ów fmaD.Nych n. ponoc zdrcwolną
dl! nlu.zy.i€li szkół i pPgdszkoh prryadzonyct pru cńinę K'|u.zyn.

Na podslałie art' 72 Bt' ] i 4 ustał! z dda 26 stycaia 1982 r'. Kera Narczyoi€le
/Dz' v' Nt 97, 9łz' 674 z 20a6 r' z późn. miem' . !óda Miejska w Kałuszyfe uchwala'

sr.
Uskla się Regulnin pżyalwja śrcdków finmo{ach na Fomoc zdrcwol!ą w btaimiu
slanowiącyn faĘłaii do uohwóry' obowiąfljący w pleósl&h oświatosycn
prcwadńnych pftf G@nę Kałuszyn'

$2.

wykonmie Uchwaly powiefu się Bumjstr&wi (anty@

51.

TEci moc u€hwda N! x/65/07 Rady Miejstj€j w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 o(! w
Śprawi€ regdmilu Przydwmia śrcdków finansoł1ch M lomoc fdrcwotną dla nauczyci€li
gkól i p@d9zkola prowadfonyc! ptrz cnńę K6.łusż'!'

$4.

Uc]Mata whodzi w życi9 po upł^łi€ 14 dni od dnia ogłogeli! w Dfiemilo UPłdoryE
wojwódzlM Mewieckiego'

Rady Mfiskiej



za.łącznik do uchwBły Nr xxv140,/2009
z dnia 28 kwietnia 2009 Ńku

Rogulanir
goĘod.rcwani' środlł.bi fiuaBosYbi ptan&enybt ra pono. zdrcłotna
db 

'tuczyci€li Dlrcówek oświatowych p@!d?'nych pmz Gninę Kałusz}T

l. w celu zchowfuja zdrcwia' apobiegoia ohorcbon i ulu oIĄ łcremego *Ykrymja
chońb. ich leczmiu oE zaPobiegaia niepeh'ospńMo|ii i j€j ogmiczmiu wśód
fuuczycie]i @rccaie łyodĘbnia sję w budż€cie gminy śodlł f'Mnsore w sfsokoś.i
0'3% fundugu płrc m śviadrnia z załrcŚu ponocy zdrcwotn€j poszczegóh}m

plaówkon oświalos,'n .tla muczycieli koŹystających z opieki zdrcwotnęj, Mego d'lej

2' sodkmi' o kóIych mowa w pkt 1 dyĘonuje d'aekor każdej pleówki'
3' Dyrckto. poMluje końiŚję fdowot1tą któE opiniuje Miostd o pż'feie pońey

fmoMj re śrcdków m ponoo zdrcwotną dla nauczycieli'
4' Komisja zdmwotna sklada się z 3.5 człÓŃów, w ryń l przdstałjci€l miązków

awodorych dzia]ających na t€rcnie gminy. v placówkach atrudniających poł!2!j
20 neczycieli do konisji zdowotnej poza narczycielmi czynnymi amdovo wchodzi
pŹedstawiciel nauczycieli eńerlóv i MciŚtów uplaMionycb do koŹyslania z ńudnm

5. RożpaĘwmje Mirsków odb'rva się w t€minie do 30 dni od daty j€go 
'ożenia'

IL

|. Tworoie i golpod.mlni. śmdkami fundua

osoby Uprrłoio' € do korĄltani!. tu.du,U,drc$otDcgo

ze świadceń indua zdnwoh€go mogą korzysl@ :
l) mucfy.iele alrudni€ni w pIacówloch oświatołycn gniny Kaługyn m @ najmn'ej

/. etatu' pÓ pŹepfuowfuju co Mjmiej jednego oku w deej pl5ówce ośMalorej
2) byli naucfycie]e . €n€ryci i mojści daych sf}ół' kt]Źy pŹ€s'i.a€rerytuĘ lub

MĘ ż szkół prowadżonych ple GnĘ (alugyo'

Iu. Zlstdy i p.runki prztrr.wfuia pono.y zrrcwotloj

l ' Świadcaie zdrowolne Przyfmwme j61 w fwiążku z :
l) pdletłą choloĘ muczyci€la niąu!ą z dlugotrwEl'n ]eczenim szpilotnF ore

konieaoś.ią dds*go l€*nja w domu' l9crcni€n chorcby pftwlekłej wynacając.j
stalycb l@Ddracji lekeskjch i ciqgłego pżyjmowia l€ków,

2) dłucplrwałyn le@nim sp€cjalisĘca)m,
3) lekniem poĘ?adkos}n łynagającyń ls&nia s!@jalhlycżnego lub konsu]i&ji

loa niojs*m mieszkmia.
2. Pomoc fdŃyolna pĘy@łmFst w fomi€ jednolewgq befwlnego świadcz€nia

Piajężrego' em€go dalej świadcf €nień f dlowotnyń'
]. wysokość pE'@l@ego świadcaie zdfuvohego uależnia się od :

. cau trvfuja chorcby otu od okoliczmści z Ęm nivmycn &oniechość stosoweia
sp€cjalisłcaych l€ków' rpMienie dodalkowej opi€ki choEmu' dojazdu do ]ekaEą itp./.
PŹy w$ol@ści świadczenia zdloMtnego uMględÓia się s'tuację mate.ialĘ n5lcfyciela.
4. \ir'fuŃień pżyamia świadczenia zdrewotnegoje* zloż€ni€ Pmz choE8o naucz}€iels

mioŚlo B dru}u, kóry śmowi za]ącaik do regulminu z ałfua].F aświadcz€niem



5. wńioski o pżyafuie świadcż€nia zdrcwol'Dgo aint€reswi Dauczyoiele składają do

ó. Do Miosku M|eŻ, do|ęzrć oś'iadcz€nie o dochodrch pŹypadają.ych na jedneeo

7. vńosek o pŹyaMie euczyci€loM świadcaia zdrowob€go moż. Ąożyć pPbtożony
muczycięlą przedstawiciel aiąztów awodoPycĄ Eda pedagogi@ ŚzloŁ' opiekuĄ
j.że]i nau.7y.ie| Ąieje3l 7doby osobiscie do czfuos' w.yń altsie'

8 swiadc2enie fdrcwoĘe udzie|m j$ jedno@ouo w d&)m oku buldsryn'
9. PżyMe świadc@nie fd.owo|ie dmenu naucfycielowi Ę!ł@ Śię M vsk@e konto

lo.v pż'ladkac]r ĘjąlkowycL slowodownrh ł]ŚÓkimi s)'dalkafii na l@mi€
świadoreni€ zdrcmtne moż być plz'fme PoMómi€ w dmym rcku
ll.vysokość świadcaia zdlowoheeo a]efy od ńożlimści fmosTch ńDdusa
plaówki pżymego na poń@ fdrowotdą olŹ Śy1Mcji Ęateriainej Mioskodawcy i
v}ekości ponoszonycL kosztów m l€Pelią z t}m' że nininalrE łysokość śviad.aia
zdrołotnego nie moż€ być niżsa 

'iż 
300 zł.

z6ady p.z)@wfui. śrc<|ków na świadcftni€ zdrcwot!€ opiniowe są pŹ9
diąuli aMdow Mycieli
znia, niniejrego E8ulminu mogąmsbl)ić w Eybi. jeeo uchwaleia2.

l

Rady \,trojskiej



WNTOSEK
2d. ir . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

o P.z}"aa!i. środków fin.nśorYy.b ż 
'!nd!m 

ponocy zdro{orn€j d|.
.luczycic|i ekól i pmdszko|! pro*adzo.ych PŹe! Gnirę K8ługzyn

I Naucryciel . .. ,
/ińię i nŹwiŚko/

/c4trJ . mer}b\W). P*byva:ą. m mcie - v4''sa1 q lŃ.iwe

/niejse pacy ob4ne /dla mer''lów byłd' v)ti& ca! pracy/

2' Ubiec]M się o pEyzndie śodków poli6ionych z t}tułu :

/łyszcregóbieDi€ potrzb/
3' Ponirsion€ kosfy l€cznia' z*upu' profilaktyki :

A]
5. ZEśrcdków fundum korzyśałen /fu V ńlu

PodpĘ członków końsji :

2,.
l .

5.

".",.-|W'i-'.',,.


