
Zarządzenie Nr 29/2017 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 03 kwietnia 2017 r. 

w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Drzewica. 

Na podstawie mi. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. l i art. 91 d 
pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j . Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/184/2013 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 
25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina i Miasto Drzewica, określającego rodzaje przyznawanych świadczeń oraz warunki 
i sposób ich przyznawania zarządzam co następuje : 

§l 

Powołuję Komisję ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica w następującym składzie: 

l. Starus Jolanta - przedstawiciel organu prowadzącego- Przewodniczący 

Komisji 
2. Krzyżanowski Andrzej - dyrektor ZEAS-u- Członek Komisji 
3. Jurek Barbara - pracownik ZEAS-u Członek Komisji 
4. Żach Martyna - przedstawiciel ZNP- Członek Komisji 

§2 

Zatwierdzam Regulamin ds. przyznawania pomocy zdrowotnej. 

§3 

Traci moc Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 05 października 2016 r. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr l 
do Zarządzenia Nr 29/20 17 
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 
z dnia 03 kwietnia 2017 r. 

REGULAMIN KOMISJI 

DO SPRA W PRZYZNA W ANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

l. Świadczenie finansowe na pomoc zdrowotną przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta 
w Drzewicy po zasięgnięciu opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 
pomocy zdrowotnej. 

2. Do zadań Komisji należy: 
a) Odczytanie wniosków złożonych przez nauczycieli 
b) Analiza formalna wniosków i załączonej dokumentacji 
c) Ocena poniesionych kosztów na leczenie na podstawie załączonych 

do wniosku zaświadczeń lekarskich oraz faktur za leki: 
- w przypadku wniosków składanych do dnia 15 marca, dołączane są 

dokumenty potwierdzające poniesione koszty od dnia 16 września 

poprzedniego roku do dnia 15 marca roku bieżącego, 
- w przypadku wniosków składanych do dnia 15 września dołączane są 

dokumenty potwierdzające poniesione koszty od dnia 16 marca do dnia 15 
września roku bieżącego 

d) Ocena sytuacji materialnej składającego wniosek 
e) Wnioskowanie do Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o wysokości kwoty 

pomocy. 
3. Sporządzenie protokołu z posiedzenia i przedłożenie (wraz z dokumentacją 

wnioskodawcy) Burmistrzowi. 
4. Decyzje o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta 

wDrzewicy. 
5. Przyznane świadczenia nie mają charakteru roszczeniowego, a decyzja Burmistrzajest 

ostateczna. 
6. Przyznana pomoc zdrowotna wypłacana jest przez Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy 

na konto wskazane przez wnioskodawcę lub gotówką w kasie Urzędu w terminie 
14 dni od daty powiadomienia wnioskującego o przyznaniu pomocy zdrowotnej. 
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