ZARZĄDZENIE NR 1712014
Wójta Gminy Że|azków
z dnia28.02.2014r

w sprawie Regulaminu Zak|adowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
.

obowiązującego w Urzędzie Gminy Że|azków

gminnym(tj.DzU.z20I3r.
Na podstawieart.33ust.3ustawyz dnia8 marca1990r.o samorządzie
poz. 594 z późn.zm.)oruz art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca I994r. o zakładowymfunduszu
świadczeń
socjalnych (Dz.U.z 20|fr. poz.592z późn.zm.)

zarządzam,co następuje:
$1
Wprowadza się w LJrzędzieGminy Że|azków ,,Regulamin ZahJadowegoFunduszu Świadczeń
do niniejszegozarządzenia.
Socjalnych '' w brzmieniuzgodnymzzał'ącznikjem

$2
nr 2312010
Wójta Gminy Że|azkówz dnia02 czerwca2010r'w sprawie
Traci moc Zarządzenie
nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiąpującego w IJtzędzie
Gminv w Że|azkowie.

$s
Zarządzeniewchodzi w życiez dniempodpisaniai podlegaogłoszeniuna tablicy ogłoszeńUrzędu
Gminv.

ZałącznikdoZarządzeniaNR 16/20,t4Wójta Gminy ie|azkówzdn.28 |uty2014r.

REGULAMIN

zAKŁADoWEGoFUNDUSZU
ŚwnoczeŃ soc.lnlnYcH oBoWtĄzUJĄcYW URzĘDzlEGM|NY
l. Pzepisy wstępne.

W ZELMKOWIE

1. ZakładowyFundusz Świadczeń Socja|nychzwany da|ej .'Funduszem'.
tworzy się na podstawie
przepisów:
- ustawyz dnia4 marca1994r' o zakładowym
funduszuświadczeń
(tekstjedno|ityDz. U.
socja|nych
z2012r.poz.592zpóŻn'zm'),
- rozporządzeniaMinistraPracy i Po|itykiSocja|nejz dnia 09 marca 2009 r' w sprawiesposobu
usta|aniaprzeciętnej|iczby zatrudnionychw ce|u na|iczaniaodpisu na zakładowyfundusz
Świadczeńsocja|nych
(Dz.U. Nr 43, poz.349)'
jestmowao :
||ekroÓ
w regu|aminie
- Zakładziepracy,rozumiesię pzez to UrządGminyw Ze|azkowie
. Jednostkiobjęteregu|aminem
:Biblioteka
Pub|icznaGminyfe|azkÓw,GminnyoŚrodek Ku|tury,
Gminny oŚrodek Pomocy Społecznejna podstawiezawańej umowy z Urzędem Gminy o
prowadzeni
u wspÓ|nejdziała|ności
socja|nej
- Funduszu,rozumiesię pzez to Zakładowy
FunduszŚwiadczeńSocja|nych
- Regulaminie,
rozumiesię przezto Regu|amin
Zakładowego
FunduszuŚwiadczeńSocja|nych
w
Uzędzie Gminyw Ze|azkowie
odpisiepodstawowym,
rozumiesię przezto 37,5 % przeciętnego
Wynagrodzenia
miesięcznegow gospodarcenarodowejw rokupoprzednim|ubw |l połroczurokupoprzedniego,
jeŻe|iprzeciętnewynagrodzeniez tego okresustanowiłokwotęwyzszą.
2. Fundusztworzysię z corocznegoodpisupodstawowego
obciąŹającego
kosztydziała|ności
Urzędu
Gminyi jednostekobjęĘchregu|aminem.
3. Środki Funduszuzwiększasię o :
- kozystającychz działa|ności
a) wpływyz opłatpobieranychod osób i jednostekorganizacyjnych
socja|nej,o ktÓĘ mowa w art. 2 pkt 1, Ustawyz dnia 04 marca 1994 r., o zakładowymfunduszu
świadczeń
socja|nych
b) darowiznYoraz zapisyosób fizycznychoraz prawnych,
c) odsetkiod ŚrodkówFunduszu,
poŻyczekudzie|onych
d) wptywyz oprocentowania
na ce|emieszkaniowe,
e) wiezyte|noŚci|ikwidowanych
zakładowych
funduszysocja|nego
i mieszkaniowego,
pzepisach.
okreś|one
w odrębnych
0 inneśrodki
4. Środki niewykorzystane
pzechodząna rok następny.
w danymrokuka|endarzowym
5. SrodkiFunduszusągromadzone
na odrębnym
rachunkubankowym.
6. Środki Funduszuna poszczegó|ne
formypomocysocja|nej
są p]zyznawane
W formiepienięinejo|azw
formiezeczowej np. : bonÓw,ta|onów,paczekoko|icznościowych.
7. Podstawę gospodarowaniaFunduszemstanowiąpzepisy wymienionychwyiej aktów prawnych,
niniejszyRegulaminoraz zatuierdzonyprzez Wolta Gminy felazkow preliminaz Funduszu( plan
rzeczowo- finansowy)'któryobejmujep|anowane
wydatkina ŚwiadczeniapoŻyczkowe
i socja|ned|a
wszystkichuprawnionych
do kozystaniaz Funduszuopracowanypzez KomisjęSocja|nąna kaŻdy
rok ka|endarzowy.
Wzór p|anurzeczowo- finansowego
ZFŚS stanowizałącznik
nr 1 do Regu|aminu
ll. P rzeznaczenie ZakładowegoF unduszu świadczeń Socjalnych.
1. Środki Funduszu przeznaczasię na finansowaniedziała|noŚci
na zecz
socja|nejorganizowanej
osób uprawnionych
do korzystania
z FunduszuWtym:
pzez zakładpracy,
a) dofinansowanie
krajowychi zagranicznych
wycieczekorganizowanych
b) finansowaniedziała|noŚci
ku|tura|no-oświatowej
w postaciimprezartystycznychi ku|tura|nych
|ubzakupubi|etÓwwstępuna te imprezy,
c) finansowanie działa|ności
spońowo
rekreacyjnejorganizowanejw postaci rÓżnych
ogÓlnodostępnychform rekreacji ruchowej np. spańakiad, fesĘnÓw, kuIigow,majÓwek,
wyjazdówna grzybobranie,
itp. zakupu bi|etów|ub u|gowychokresowych,indywidualnych,
karnetÓwwstępu na imprezy rekreacyjnei sportoweoraz zakupu spzętu spońowegodo
wspó|negouzytku.
d) pomocŻeczową|ubfinansowąnp.z okazjiświąt
e) bezzwrotnezapomogi pzyznawane W pzypadku indywidua|nych
zdazeń |osowych,k|ęsk
zywiołowych,
długotrwałej
choroby i Śmierci oraz szczegÓ|nietrudnejsytuacji materia|nej,
rodzinnejlubzyciowej,

L'"t

d|adziecii młodziezy
0 paczkiświąteczne
poŻyczki
zwrotne
na
ce|emieszkaniowe.
s)
!tt.osoby uprawnionedo korzystaniazZakładowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych.
1. Ze świadczeń
Funduszumająprawokozystac :
a) pracownicy
zatrudnieni
na podstawie
wyboru,powołania,
umowyo pracęnieza|eżnie
od rodzaju
umowyo pracęoraz od wymiaruczasu pracy,
b) pracownicypzebywającyna urlopachmaciezyńskichi wychowawczych,
c) emeryci i renciści,ktÓzy rozwiąza|iz zaKadem pracy umowęo pracęw związkuz pzejściem
na emeryturę
|ubrentę,
d) członkowie
rodzinosÓb wymienionych
w pkt.a - b.
2. Czllonkami
rodzin,o ktÓrychmowaw pkt 1 |it.d) są:
a) wspÓłmałżonkowie,
b) dzieci własne,dzieci przysposobioneoraz przyjęte na wychowaniew ramach rodziny
pozostającena utrzymaniuosoby uprawnionej
zastępczej,dzieci wspÓłmałzonka,
do 18 |ata
jeze|ikształcą
się w szko|edo ukończenianauki,nie dłuzejjednakniz do 26 rokuŻycia.
|V.Zasady iwarunki ptzyznawaniaświadczeń
socja|nych.
1' Przyznanie i wysokoŚĆpomocy (dofinansowania)
za ŚrodkÓw Funduszu uzależnionajest od
przypadku
pomocymieszkaniowej
sytuacjiiyciowej,rodzinneji materia|nej,
W
równieżod sytuacji
a
mieszkaniowej.
2' Swiadczeniaudzie|ane
są na wniosekosób uprawnionych
|ubKomisjiSocja|neji mającharakter
uznaniowy.
3. Podstawądo przyznaniausługi świadczeństanowidochod pzypadającyna osobę w rodzinie,
pracownika'
wskazanyw oświadczeniu
4. PodshĘ doob|iczenia
us,|tlg
iŚwiadczeńśancnłi
dochodbruttoprzypadający
ra osoĘ w rcdzinieprowadzącej
.P|T za
wspo|negospodarstuo
domcnn,e,
ob|ieonyna podsbłviezenania podat<cnł',ego
do uzęduskarbowego
-zaŚwiadczenie
popzednirokka|endazony
ma
orazdochodz gospodarshła
ro|nego
z Uz$u Gminy.Pnamwnik
oooruąerpodacdodtodyuą6kanepzez wszyst<itń
rodziny
w ro7umieniu
Regu|aminu.
cz|onkÓW
5. Pomocz Funduszuprzyznawanabędziedo wysokoŚciposiadanychśrodków
według
następujących
kryteriow:
przezzakładpracy( ||.pkt 1. |it.a ) -1raz na rok do
a) dopłatado wypoczynkuorganizowanego
kosztów
wysokości90 % kosztów wyjazdu dla pracownika,emeryta i rencisty oraz 50o/o
wyjazdudla członkówrodzin( w rozumieniuregu|aminu)
osób uprawnlonych
b) w zakresie działaIności
kulturalnej,spońowej i turystycznej
- dopłatydo bi|etówwstępudo kin, teatrÓw,oper' na V'/ystępy
estradowe,imprezyspońowew
jednorazowo
wysokoŚci100o/o
2 biletyu|gowena
ceny bi|etu;
osobauprawniona
możezakupiÓ
imprezę.
c) dopłatado udziałuw ogÓ|nodostępnych
organizowanych
imprezachspońowo- rekreacyjnych
( spańakiada,festynitp.),wedługkwalifikacji
i stawek
d|a osÓb uprawnionych
indywidua|nej
w tabe|idopłat.
okreś|onych
d) pomoc |zeczowa i finansowao|az zapomogi pienięznebezzwrotne pfyznawane będą
pracownikom,
emerytom
i rencistom
w przypadku
:
- indywidua|nych
zdarzeń |osowych,k|ęskzywiołowych,
długotrwałej
choroby i śmierci,do
pięcio.krotnegonajniższegowynagrodzenia,
wysokości
- szczegÓ|nietrudnejsytuacjimaterialnej,
rodzinnejlub zyciowej,do wysokoŚci trzy.krotnego
najniższegowynagrodzenia,
pracownikÓw
Pomoczeczową|ubfinansowąd|a
orazemerytowi rencistówusta|asięw wysokoŚciw/gnżej
tabeli

Dochód na osobęw rodzinie ( brutto)

VĘsokośópomocyfinansoweilub zeczowei .
%odprzyznanejlovdy

do2000zł
od 2001zł . do 3000zł.

10Oo/"

oow 3000zł

80"/"

90%

W
do |at16 ( do końca rokuka|endarzowego
e) zakup paczekŚwiątecznychd|adziecii młodzieŻy
którymkończą16 |at).
f) zakup paczek świątecznych,
bonów,ta|onÓworaz wypłataśrodkÓwpienięznychdla emerytowi
rencistów

!u4,

6. PoŻyczkizwrotnena ce|emieszkaniowe
w wysokoŚcido 4 000złmogąbyĆudzie|onena:
a) uzupełnienie
wkładówmieszkaniowych
do spółdzieIni
mieszkaniowych,
b) budowędomujednorodzinnego
a|bo|oka|u
w domumieszka|nym,
c) zakup budynkumieszka|nego
od jednostek,ktÓrewybudowały
budynekw ramachprowadzonej
gospodarczej,
działaIności
d) nadbudowę
i rozbudowę
budynkumieszka|nego,
e) przebudowęstrychu,suszarnibądzpomieszczenianiemieszka|nego
na ce|emieszkalne,
w
oraz uzupełnienie
za|iczkina wkładbudow|any
0 pokryciakosztÓwwykupu|okalina własnośÓ
związkuz przekształceniem
prawa do zajmowanegoloka|una
spÓłdzielczego|okatorskiego
prawodo |oka|u,
społdzie|cze
własnościowe
g) przystosowanie
mieszkańdo potzeb osÓb o ograniczonej
sprawnoŚcifizycznej,
h) remonti modernizację
|okalumieszka|nego
|ubbudynkumieszka|nego,
pzy uzyskiwaniu
i) kaucjęi opłaty
Wymagane
izamianiemieszkań.
7. PoŻyczkana ce|e mieszkaniowe,
niŻ
o ktoĘ mowaw |V. pkt 6 moze byĆudzie|onanie częściej
jedenraz na 20 miesięcy'
8. WarunkiemprzyznaniapoŻyczkijest
całkowita
sptatapoprzedniouzyskanejpoŻyczki'
9. Jako zabezpieczeniespłaty poŻyczkiWymaganejest udzie|enieporęczenia pzez dwÓch
pracownikówzatrudnionych
w Uzędzie Gminyczy jednostkachobjęĘchregu|aminem
pożyczkiwynosi
10.oprocentowanie
3%w ska|i20miesięcy.
11.SpłatapoŻyczkinastępuje
w ratachmiesięcznych
w i|oŚciniewiększejniŻ20 rat,
12' Pracownikotzymującypozyczkęzobowiązanyjest do wyrażeniapisemnejzgody na potrącanie
przypadających
od niego rat z tytułuspłatypoiyczki z wynagrodzeniaza pracę i zasiłkuz
ubezpieczenia
społecznego.
13. NiespłaconapoŻyczkapod|ega natychmiastowejspłacie wraz z odsetkami w pzypadku
-pożyczkobiorcy.
rozutiązania
|ubwygaŚnięciaumowyo pracępracownika
w
14. PracodawcamoŻeWraziÓ zgodęna spłatęniespłaconej
kwotypożyczkiw ratachokreś|onych
porozumieniu.
odrębnym
15. W razie zaprzestania spłat pożyczkipzez pożyczkobiorcę,zobowiązaniespłat pzenosi się
so|idarnie
na poręczycie|i.
pzezzmarłegopożyczkobiorcę
16. PoŻyczkaniespłacona
nie pod|egaspłacaniupzez poręczycieli.
Pozostałakwota zadłużeniapod|egaumozeniu, począwszyod dnia powzięciainformacjio
zgoniepozyczkobiorcy.
w
17. Szczegółowewarunkiprzyznaniai spłatypoŻyczekna ce|e mieszkaniowezostanąokreś|one
umowie między pracodawcą a poŻyczkobiorcą_ vtzÓr umowy stanowi załączniknr 2 do
Regulaminu
V. Tryb przyznawaniaśwladczeńsocja|nych.
ktÓrego
1. osoby uprawnione
na formularzu,
składająwnioski
o przyznanieŚwiadczeńsocja|nych
wzorystanowiązałącznik
nr 3' nr 4 do Regu|aminu.
2. osoby uprawnione
któregowzór stanowi
składają
oświadczenia
o dochodachna formularzu,
załącznik
nr 5 do Regu|aminu.
3. odmowa pzekazaniapracodawcyoświadczenia
o dochodachskutkowaćbędzieodmową
pzyznania Świadczenia.
4. Wnioskiprzyjmuje
KomisjaSocjalna.
o pzyznanieświadczeń
z FunduszudokonujeKomisjaSocja|na.
5. Wstępnejkwa|ifikacjiwniosków
na 2 |etniąkadencjęw
interesypracownikówi zostajepowołana
6. KomisjaSocja|nareprezentuje
wyborachtajnychprzez pracowników
zakładupracyi jednostekobjętychregu|aminem.
7. KomisjaSocja|nadziaław składzie5 osobowym.
styczniarokuka|endazowegoa kończyz
8. KadencjaKomisjiSocja|nejrczpoczynasię z początkiem
końcemgrudniapo upływie
2 |at'
przezjejczłonków.
wybierany
iodwoływany
9. Na cze|ekomisjistoiPzewodniczący,
pzyznanychświadczeń.
10. KomisjaSocja|najest uprawniona
do badaniasposobuwydatkowania
pracodawcęo zmianach
11.osobykozystająceze świadczeń
socja|nych
są obowiązaneinformowaÓ
do świadczenia
na uprawnienia
ich sytuacjizyciowej,rodzinnej,materia|nej,
mającejwpływ
z funduszu
przezosobęuprawnionądo
danych,skutkowaÓ
nieprawdziwych
socja|nych
12.ZłoŻenie
świadczeń
przezuprawnionego
do świadczeń
socjalnychpomocyw pobranej
będziekoniecznościązwrotu
wysokości'

V|. Postanowieniakońcowe.
1' ŚrodkamiFunduszuadministruje
pracodawca.
2. ostatecznedecyzjeo pzyznaniuosobomuprawnionym
świadczeń
z Funduszupodejmuje
Pracodawcaw uzgodnieniu
z KomisjąSocja|nądziałĄącw oparciuo Regu|amin.
3. W pzypadkuodmownegozałatwienia
wnioskuosobieuprawnionej
podajesię pisemne
uzasadnienie.
4. W sprawachnieuregu|owanych
w Regu|aminie
majązastosowanie
powszechnieobowiązujące
przepisyprawa.
Regulaminniniejszyuzgodnionyzostałz aktua|niedziałĄącąKomisją
Socja|nąreprezentującą
interesy
pracowników.

fuuio,lt
!wu,,ł
ików)
$rzedstawicie|pracown
- drukido regu|aminu:
Załączniki
1.P|anrzeczowo- finansowyZFŚS
2. Umowao udzie|eniepoŻyczkimieszkaniowej
z ZFŚS
3' Wnioseko zapomogęz ZrŚS
4.Wnioseko przyznaniepozyczkimieszkaniowej
z ZFŚS
5. oświadczenie
o dochodach/oŚwiadczenie
o średnim
dochodziena członkarodziny

F'{

Załącm*nr l do regulaminuZFŚs

PLAN Rx'f,iczowo - FINAtYsowY ZAKŁADowEGo Ft]I\DUszU ŚwIADczEŃ
SOCJALI\IYCH W

ROKU

DOCHODY:
l. Pozostałośó
środkó
w na 3|.l2..........r.
Fundusz socjalny
2. Odpispodstawowy
na ............
r.
ogółem:

WYDATKI:
t.PoĘczki zwroblena cele mieszkaniowe
2.Zapomogilosowe
3. Pomoc finansowa/rzeczowa
4.Imprezy kulturalne
5. Paczki mikołajkowe
6. Wycieczka
7. Rezerwa funduszu
RAZEM:

W uzgodnieniu
Komisja socjalna

Załącmiknr2 do regulaminuZFSS

uMowA NR ....o..........
o UDZIE LE NIE P oŻY CZI<IMIE SZKANIoWE J
Z zAKŁADowEGo FUNDUSZU ŚwrłuczEŃ SoCJALNYCH
Zavtarta w dniu

- Wójtem Gminy
- SkarbnikiemGminy
a Panem/Panią
zamieszkałymlą
zatrudnionym/ąw
na stanowisku

roku pomiędzy:

Zawierasię umowęnastępującej
treści

sl

Postanowieniem Pracodawcy i Komisji Socjalnej z dnia
... r., zostałaprzyznana
Panu / Pani .
..... pozyczka zZakł'adowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych
przeznaczonana cele zgodnie zIY pkt 6 regulaminu ZakładowęgoFunduszu Swiadczeń
zł
Socjalnychobowią7ującego
...........
w Urzędzie Gminy w wysokości.............
- oprocentowana
(słownie: .. '.........................)
w wysokości30ńw stosunkudo całejkwoty.

$2
rat.
PrryznanapoŻyczkawrazz odsetkamipodlegaspłaciew całości
w ciągu ...................
Spłatapoiyczki następujedo dnia 28 kuŻdegomiesiąca w równych ratach po .. ....... zł'ktińa'
począwszyod ....................
Pierwszaratanastępuje
r.

$3

PoŻyczkobiorca upowaŻniaptacodawcę do potrącaniaratpoŻyczki zna|einego mu
miesięcznego wynagr odzenia za pracę.
PoĘczkobiorca będący emerytem lub rencistąwpłaca ruty poĘczki na konto Urzędu Gminy
Że|azków: Bank Spółdzie|czy Ziemi Katiskiej w KoŹminku
40 8404 000ó 2003 0016 2069 0002

$4

Niespłacona kwota poŻyczkiv,łrazz odsetkami staje się naĘchmiast wymagalna w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięciaumowy o pracę poŻyczkobiorcy.
P oĘ czkodaw ca moŻe WraziÓ zgodę na spłatęniespłaconej kwoty poŻyczki w ratach
określonychw odrębnym porozumieniu.
Bez porozumieniazpoŻyczkodawcąi bez jego zgody poĘczkobiorca nie moŻesamowolnie
spłacaćp9Życzki w ratach a spłatanie spłaconejkwoty poĘczkiprzechodzi na poręczycieli.

ss
W przypadku nieuregulowania we właściwymterminie poŻyczki zaciągniętej ptzezPana l
Panią
.,...,..zZal<ŁadowegoFunduszu Swiadczeń Socjalnych,poręczyciele
solidarnie wstępująw obowią7ki poiyczkobiorcy a niespłaconakwota poĘczki podlega
natychmiastowej spłaciez ich miesięcznych wynagrodz en' P oŻyczkodawca moze wyr azió
zgodę aby poręczyciele spłacaliniespłaconąkwotę poiyczki w ratach określonychw
odrębnym porozumieniu.

$6

W przypadkurozwiązania lub wygaśnięciaumowy o pracę poręczycie|a,poĘczkobiorca
zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca do uzupełnieniazabezpieczenia spłaĘ poŻyczkiptzez
wskazanie nowego poręczyciela. Nie dopełnienietego obowirykumoie skutkowaó
obowią2kiem naĘc hmiastowego zwrofu niespłaconej kwoty poĘ czki na Żądanie
poĘczkodawcy.

s7

Zmianawarunków określonych
w niniejszejumowiewymagaformy pisemnejpod rygorem
nieważności.

s8

W sprawach nie uregulowanych niniejsząumowąmajązastosowanie przepisy regulaminu
ZaĘadowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych obowią7ującegowUtzędzie Gminy oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

se

które otrzymują
Niniejsza umowa zostałasporządzonaw 3 jednobrzmiącychegzemp|arzach,
poĘ czkobiorca,poĘ czkodawcai komisja socjalna.
Poręczyciele:
'),.

Pan/i
Zam.
Nr dow. osob.

(podpis poręczyciela)

2. Pan{i
Zam.
Nr dow. osob.

(podpis poręczyciela)

podpisów poręczycie|iwymienionychw poz. I if.
Stwierdzam własnoręcznośó

( podpis poŻyczkobiorcy)

( podpis poiy czkodawcy)

Załączniknr 3 do regulaminuZFSS

wNIosEK o ZAPoMoGĘ
z ZakładowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych

1.
2.
3.
4.
L.p.

Imię i nazwisko
Nazwaplacówki....
pracy..........
Stanowisko
osoby będącena utrzymaniupracownika:
lmię i nazwisko

Stopieńpokrewieństwa

Dataurodzenia

Uwagi

5. Oświadczeniewnioskodawcy - JaniŻej podpisany/naoświadczam,Żełącme
dochody
wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkującej i prowadzącej
gospodarstwodomowe średniomiesięcznieza ...,.,........
......'.wyniosły
złna jedną
...............brutto
co w plzelriczeniustanowi..
osobe.
6. Uzasadnienie podania:

miejscowośó,dnia

podpispracownika

Opinia komisji socjalnej

D ecyzj a o pr zy znaniul nie pr zy nlaniu świadczenia :
Przyznano/ nie przyznanojednorazowązapomogęw kwocie
(słownie.....

............zł'
..............)

( data,podpis i pieczęć pracodawcy)

P4

Zalącznik nr 4 do regulaminyZFŚS

WNIOSEK
O PRZYZNANIE P OiY CZKI MIESZKAI\IOWEJ
z Zak|adowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych

imię i nazwisko

miejscepracy

stanowisko

adres zamieszkanił

Proszęo przyznaniepoĘczki mieszkaniowejw wysokości..
' ...
(słownie:

zł

Uzasadnieniewniosku;

OświadczenieWnioskodawcy
oświadczam, zę z poĘczki mieszkaniowej korzystałem/amw ............
która zostałaspłaconaw ................
Inne uwagi:

prawdziwośćwyŻej przedstawionychdanych potwierdzam własnoręcmympodpisem,
świadom
odpowiedzialności
karneja art.27| k.k.

podpis wnioskodawcy

Opinia komisji socjalnej

P o d p i s y: . . . . ..
Decyzja o ptzyntanit/ nie przyznaniu poĘczki mieszkaniowej:
Przyznanol nie przyznano poĘczkę mieszkaniowQ'...............l
.........zł
( słownie)

( data,podpis i pieczęć pracodawcy)

p{

Poręczeniespłaty
W razięnieuregulowanianależności
wę właściwy'.'
tęrminieprzęzPoĄczkobiorcę,
wyraŻamyzgodęjako solidarniwspółodpowiedzialni,
na pokryciepozostatejdo spłacenia
do
kwoty poĘczkiznaszychwynagrodzenzapracę lub świadczęitztlrtufu
nięzdolności
pracy.
1......

(imię i nazwisló poręczyciela)

dowódosobistyserii ...... nr
. . . . .d
, n.
........r.

w .. . . .
......aam

(adreszamieszkania)

wydanyprzęz

(podpisporęczyciela)

(imię i nazwisko poręczyciela)

(adres zamieszkania)

(podpisporęczyciela)

podpisów poĘ czkobiorcyi poręczycieli
zność,
Stwięrdzamwłasnoręc

(data,pieczątkai podpisdyrektoraj ednostki)

pq

Za|ącmikw 5 do regulaminuZFŚS

( miejscowośÓ'
data)

imię i nazwisko składającegodeklarację

dokładnyadres

oŚwIADcZENIE o DoCHoDAcH

za okres.

oświadczam,
żemoje"gospodarstwo
domowew roalmieniu RegulaminuZFŚS wlJrzędzie Gminy
Że|azkówskładasię z następujących
osób:
- ...
Wnioskodawca
Pozostaliczłonkowierodziny:( współmałzonkowie,
dzieci własne,dzieci przysposobioneoraz
przyjętena wychowaniew ramachrodziny z'astępczej,
dzieci współmałżonka,
pozostającena
utrrymaniuosoby uprawnionejdo 18 lat a jeŻe|ikształcąsię w szkole do ukończenianauki,nie dfużej
jednakniżdo 26 roku zycia)
L.
p.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia

Uwagi

oŚwIADcZENIE o ŚREDNIM DoCHoDZIE NA czŁoNKA RoDZINY

imię i nazwisko

adreszamieszkania

d n . . . .. . .. . . . . . . . . . . r .
mleJscowosc

charakteruprawnienia

Niniejszymoświadczam
dochódmiesięcznyna członkamojejrodziny
' żew roku ............średni
wyniósł
. . .. . .. , , . z ł(,s ł o w n i e : . . .
. . .. . .. . . )
wysokościświadczeń
udzielanychz zr'ŚS wLJrzędzie
oświadczenie
składamw celu określenia
karnejz art.27| k.k
Gminy Że|azków,świadomodpowiedzialności

podpis

Pr,l

