ZARZĄDZENIE NR VII/108/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
Miejskiego Orzesze
Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tj.Dz. U. z 2018r. poz. 1316) po uzgodnieniu z przedstawicielem załogi Urzędu
Miejskiego Orzesze
zarządzam
§ 1. W zarządzeniu Nr VII/90/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 20 kwietnia 2017r. w
sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w prowadza
się następujące zmiany:
1) §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie o dochodach każdy pracownik zobowiązany jest złożyć pracodawcy na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu w terminie do 31 marca każdego roku,
natomiast emeryt/rencista do 31 października danego roku. W przypadku zmiany sytuacji
materialnej pracownik, emeryt, rencista ma obowiązek złożyć aktualne oświadczenie o
dochodach obejmujące okres 3 miesięcy.”;
2) §5 ust. 8, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„tabela określająca wysokość świadczenia pieniężnego lub bonów towarowych dla emerytów,
rencistów w związku z zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia stanowi
załącznik nr 12.”;
3) w § 7 ust.2 lit. a po słowie roku dodaje się słowo "kalendarzowego".
4) §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (krajowego lub zagranicznego)
zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie: kolonii,
obozów, zimowisk, tzw. zielonych szkół przysługuje dzieciom i młodzieży do końca roku
kalendarzowego, w którym ukończyły 18 lat.”;
5) §12 ust.1 lit.a) otrzymuje brzmienie:
„świadczenia pieniężnego lub bonów towarowych dla osób wymienionych w § 7 ust.1
regulaminu, w związku z zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia.”;
6) §12 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Bożonarodzeniowe świadczenie pieniężne lub bony towarowe są przyznawane w miesiącu
grudniu danego roku kalendarzowego.”;
7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
11) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.
12) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedstawiciel Załogi

Zastępca Burmistrza
Miasta Orzesze

Monika Nowak
mgr
inż. Sylwia Krawczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 maja 2018 r.

......................................................................

Orzesze, …………….

/imię i nazwisko/

.....................................................................
/adres/

.....................................................................
/stanowisko/

Oświadczenie o dochodach
do celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Stan osobowy rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Średni miesięczny dochód
(brutto)*

Dochód na jednego członka rodziny wynosi: ....................................................................................zł.
1. Do dochodów wlicza się wszystkie otrzymane wynagrodzenia, świadczenia i inne dochody
uwzględniane przy ustaleniu podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok oraz
dochody wymienione w § 5 ust.2 Regulaminu ZFŚS.
2. Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez: Urząd Miejski Orzesze, z siedzibą
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze danych osobowych, które zostały przekazane
w oświadczeniu celem uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
NIE

TAK

Orzesze, dnia....................................................

............................................................... .
/podpis pracownika/
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze

………………………………………………
imię i nazwisko wnioskującego/

z dnia
29 maja
r.
Orzesze,
dnia2018
…………………………….

………………………………………………
/nazwa komórki organizacyjnej/

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU
„Wczasy pod gruszą”
Proszę o dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie dla mnie oraz
dziecka/dzieci:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Dopłata z ZFŚS
/wypełnia pracownik ds. socjalnych/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że w dniach od ………………………do….……………….. przebywałem/łam
na urlopie wypoczynkowym (minimum 14 dni kalendarzowych).
Wypłatę świadczenia proszę dokonać:
□ na rachunek bankowy
□ odbiór w kasie Urzędu

…………………………………
/podpis wnioskującego/

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie1 na posiedzeniu ZKS w dniu........................
Dofinansowanie w kwocie........................................
Podpisy członków ZKS:
…................
…................
…................
…................
……………

Zatwierdzono do wypłaty:
Przyznana kwota dofinansowania:
Potrącony podatek:
Do wypłaty:
Burmistrz Miasta Orzesze
………………………….
1 Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 maja 2018 r.

Orzesze, dnia ………………….
………………………………………………
/imię i nazwisko wnioskującego/

………………………………………………
/nazwa komórki organizacyjnej/

WNIOSEK
o przyznanie dopłat do kolonii, obozów dla dziecka/dzieci z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze
Oświadczam*, że w dniach od …………………… do …………………..
dziecko…………………………………….. przebywało na ……...............……………………
( wpisać rodzaj wypoczynku)

* dotyczy dzieci
Do wniosku dołączam:
1. fakturę/rachunek1 za wyjazd dziecka, wraz z potwierdzeniem zapłaty;
2. oświadczenie czy drugi rodzic otrzymał dofinansowanie z zakładu pracy;
3. ….............................................................................
Wypłatę świadczenia proszę dokonać:
□ na rachunek bankowy
□ odbiór w kasie Urzędu

………………………………
/podpis wnioskującego/

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie na posiedzeniu ZKS w dniu........................
Dofinansowanie w kwocie........................................
Podpisy członków ZKS:
…................
…................
…................
…................
…................
…................

Zatwierdzono do wypłaty:
Przyznana kwota dofinansowania:
Potrącony podatek:
Do wypłaty:

Burmistrz Miasta Orzesze
……...……………………………………
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 maja 2018 r.

Orzesze, ………………….

Wniosek
o przyznanie zapomogi pieniężnej
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
2. Komórka organizacyjna: .………………………………telefon…………………….
3. Uzasadnienie ubiegania się o pomoc………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Rok otrzymania ostatniej pomocy:…………………………………………………….
5. Liczba członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe ……….. w tym: dzieci będące na utrzymaniu: ……………..
6. Łączny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego: …………………...
/wg zał. oświadczenia/

Orzesze, …………………………
/data/

……………………………………….
/podpis wnioskującego/

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez: Urząd Miejski Orzesze, z siedzibą
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w celu udzielenia zapomogi Pani/Pana danych
osobowych, które zostały przekazane we wniosku?
NIE
TAK
Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące stanu rodziny, wynagrodzenia
i zdrowia chronione są szczególnie, proszę Panią/ Pana o wyrażenie wyraźnej zgody na ich
przetwarzanie.
Proszę o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pan / Pani, na przetwarzanie podanych
danych, o których mowa wyżej:
NIE
TAK, zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie dane, o których mowa wyżej,
w tym danych szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym.

……………………………………….
podpis wnioskującego

1
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Niniejszym stwierdza się, że wnioskodawca jest pracownikiem/byłym pracownikiem tj.
emerytem, rencistą/ od dnia ……………….…………, zatrudnionym na czas określony do
dnia…………….., na czas nieokreślony w komórce……………………………………………

Orzesze, ………………….
/data/

………………………………………….
/podpis pracownika ds. kadrowych/

2
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Opinia Zakładowej Komisji Socjalnej
Komisja proponuje przyznać (nie przyznać) zapomogę bezzwrotną w kwocie: ……………… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………

Skład Komisji:

Podpisy:

1. ……………………………………….

…………………………………..

2. ……………………………………….

…………………………………...

3. ……………………………………….

…………………………………..

4. ……………………………………….

…………………………………...

5. ……………………………………….

…………………………………...

Orzesze, ……………….........
/data/

Burmistrz Miasta Orzesze przychyla się/nie przychyla się do opinii Zakładowej Komisji
Socjalnej.
…………………………………………
/data i podpis Burmistrza/

3
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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 maja 2018 r.

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

..................................................................................
/imię i nazwisko/

..................................................................................
/miejsce pracy/

..................................................................................
/stanowisko/

..................................................................................
/adres zamieszkania/

Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej w wysokości .................................................
słownie: ........................................................................................................................................
spłacanej przez okres .................. roku/lat, tj. .…………. rat, z przeznaczeniem
na…………..…………………………………………………………………………………….

Data ..............................................
Załączniki .....................................

……….........................................
/podpis wnioskodawcy/

UZASADNIENIE WNIOSKU / dot. remontów /
/Podać czas użytkowania, termin ostatniego remontu, kiedy otrzymano poprzednią pożyczkę/
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
stempel księgowości

................................................
/podpis wnioskodawcy/

POTWIERDZENIE WYSOKOŚCI UPOSAŻENIA
1. Wysokość uposażenia miesięcznie ...........................................................................

…………………………………………………..

1
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POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA

1. Zaświadcza się, że ....................................................................................................................
a) wnioskodawca pożyczki ..........................................................................................................
/stanowisko, charakter stosunku pracy/

b) żyrant/emeryt............................................................................................................................
jest zatrudniony jako ....................................................................................................................
/stanowisko, charakter stosunku pracy/

c) żyrant ........................................................................................................................................
jest zatrudniony jako ....................................................................................................................
/j.w/

Pieczęć

................................................................................
/Pieczęć i podpis potwierdzającego/

DECYZJA ZAKŁADOWEJ KOMISJI SOCJALNEJ

ZKS działając na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miejskiego Orzesze na posiedzeniu w dniu ……………………… zaprotokołowanym
pod numerem.............................. przyznaje/nie przyznaje Pani/Panu…………………………..
pożyczkę na cele mieszkaniowe tj. ……………………………………………………………..
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości:……………………………...
słownie: …………………………………………………………………………………………
w warunkach ustalonych w umowie zawartej wg zasad określonych w przepisach.
Pożyczka podlega spłacie przez okres …………………….roku/lat, ……… rat, w kwocie
miesięcznie po ……………………………………
……………………………………
poczynając od dnia ……………………………….

Data .........................................

......................................................
/Pieczęć i podpisy/

2
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Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr VII/108/2018
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 maja 2018 r.

Tabela określająca wysokość świadczeń pieniężnych lub bonów towarowych
dla emerytów, rencistów
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wysokość dochodu
brutto na 1 osobę w zł

Lp.

Wysokość świadczeń pieniężnych lub bonów
towarowych

1.
do 2000

do 250 zł

pow. 2000

do 200 zł

2.
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