
WOJT Gł{INY ZAPOL|CE
pCIw, zduńskowolski

woj. łódzkie

ZARZĄDZENIE NR 2/2014

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sPrawie ustalenia Regulamin a Zal<lad,owego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Gminy Zapdrice

Na Podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. IJ, z 2OI3 r, poz, 594, poz. 645, poz, 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),
wzwiązkuzart.8ust.2iart. 10ustawyzdnia4marca1994r,ozakładowymfunduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. zż0I2 r., poz. 592 ze zm,), zarządzam,co następuje:

§ 1, Ustala się Regulamin ZakJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
Gmi ny zap olic e stano wi ąc y załączntk do nini ej s z e go zar ządzenia.

§ 2. WYkonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. kadr, oświaty i kultury.

§ 3. Traci moc ZaruądzęnięNr I25l20I2 Wójta Gminy Zapolice z dnia7 marca2012 r.

w sPrawie ustalenia Regulaminu Zal<ładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w lJrzędzie

GminY ZaPolice (zm, Zarządzenie Nr 16212012 Wójta Gminy Zapolice z dnia3g maja 2012 r.

w sPrawie zmianY Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w TJrzędzle

Gminy Zapolice.

§ 4. Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

§ 5, Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapo-

lice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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Zalącznik
do Zarządzenia Nr 2/ż014
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 8 grudnia 20|4 r.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Urzędzie Gminy Zapolice

I. Ustalenia wstępn€

§1

L Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczęń socjalnych, zwanego dalej ,,funduszem"

onz zasady gospodarowania funduszem w Urzędzie Gminy Zapolice, zostały opracowane na

podstawie ustawy z 4 marca 1994 t. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej

,,ustawą" i innych obowiązujących przepisów prawa pracy.

2.Do przepisów regulujących kwestię funduszu należą:

1) ustawa z dnta 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.

z ż0I2 r., poz. 59ż ze zm,);

2)ustawa zdniaż3majaI99Ir.ozwiękachŁawodowych(t. j. Dz.IJ.z2OI4r.poz,167);

3) tozporządzetie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U, zż009 r., Nr 43, poz,349).

§2

Niniejszy regulamin zostń uzgodniony z przedstawicielami pracowników Urzędu Gminy

Zapoltce.

§3

L Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roazny plan dochodów

i wydatków (preliminarz) stanowiący zńącznik nr 3 do regulaminu. Plan ten opracowywany jest

w uzgodnienilzprzedstawicielami pracorvników. \

2. Za administrowanie funduszem i rea\izację postanowień regulaminu odpowie dzidrny jest Wójt

Gminy Zapoltce.

3. Kwalifikacji wniosków w sprawach dofinansowania dokonuje Komisja socjalna powołana

zarządzeniem Wójta Gminy Zapoltce.

4.Decyzje w sprawie sposobu podziału środków funduszu orazprzyznawania świadczęń socjal-

nych poszczegó|nym osobom uprawnionym podejmuje Wójt Gminy Zapo|ice, w uzgodnieniu

z przedstawicielami pracowników.



§4
L zasady rozpatrywania wniosków w sprawach świadczeń socjalnych reguluje §
dofinansowania wydatków na cele mieszkaniowe - § 15. przedmiotowe wnioski

16, aw sprawie

przedkłada się
stanowisku ds. kadr, oświaty i kultury w lJrzędzie Gminy Zapolice.
2,W szczęgólnie uzasadnionYchprzypadkach sprawy świadczeń będą rozpatrywane indywidual-
nie wtrybie określonym w § 3 ust. 4.

3, W PrzYPadku odmowY Przyznania świadczenia osoba uprawniona w ciągu 7 dniod dnia
otrzYmania decYili ma prawo odwołać się do Wójta Gminy Zapolice. odwołanie wymaga
Pisemnego uzasadnienia. Rozpattzenię odwołania następuje w ciągu 7 dni. od ponownego
rozpattzenta decyzji nie przysługuj e odwołanie.

IL zródlo finansowania zakładowej działalności socjalnej

§5
Fundusz, z którego finansowana jest za?Jadowa dzińalnośc socjalna tworzy się z coroc znego
odPisu Podstawowego, naliczanego w stosuŃu do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym
roku kalendarzowym.

*§6

1, WYsokoŚĆ odPisu Podstawowego na jednego zatrudnionego \i/ynos i 37,5oń przeciętnego
wYnagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim pół_
roczlt roku PoPrzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodz enie z tego okresu stanowiło kwotę
wyższą.

2, WYsokoŚĆ odPisu Podstawowego na jednego pracownik a zatrudnionego w szczególnie
uciązliwYch waruŃach PracY wYnosi 50Yo przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym
mowa w ust. 1.

3, Na kaŻdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której olzęczono znaczny lub umiarkowany
stoPień niePełnosPrawnoŚci, odpis podstawowy moze zostać zwiększo ny o 6,25ońprzeciętnego
vrynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1. \
4' Na kazdego emerYta i rencistę objętego opieką socjalną, odpis socjalny może zostać
zwiększonY o 6,25ońPrzeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o ktorym -o*u w ust. 1.

§7
Środki funduszu zwiększa się o:

1) wPłYwY z oPłat PobieranYch od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z dzia_
łalności socjalnej;

2) odsetki od środków funduszu:



3) wpływy z oprocentowania pożyczekudzielonych na cele mieszkaniowe;

4) przychody z tl'tułu sprzedńy, dzierżawy i likwidacji środków trwałych słuźących działalności

socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzęnie zakładowych obiektow so_

cjalnych, Pruęz odtworzenie rozumie się zakup, budowę lub modernizację zakładowego obiektu

socjalnego;

5) darowizny oraz zapisy osob ftzycznych i prawnych.

§8
Przychodem ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji, o ktorym mowa w § 7 ust. 4, jest przychód

ze sptzeduży lub likwidacji pomniejszony o koszty bezpośrednio zwięane ze sprzedażą, dzierża-

wą lub likwidacją.

§9
1.Odpisyizwiększenia,októrychmowaw§6i§7regulaminutworząjedenfundusz.

ż, Środki pozostające na rachunku baŃowym funduszu, ktore nie zostały wykorzystane

w danym roku kalendarzowym przechodząna rok następny.

III. Osoby uprawnionePo korzystania z funduszu

§10

i. Uprawnionymi do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu są:

1) pracownicy, niezaleznie od uzgodnionego w umowie wymiaru czasu pracy;

2) emeryci i renciści, ktorzy skorzystali z uprawnień emerytalnych i rentowych bezpośrednio po

rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy zUrzędem Gminy Zapolice;

3) człoŃowie rodzin osób wymienionych w puŃtach 1 i 2.

§ 11

Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania z funduszu uwaza się:

1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte

na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na wyłącznym utrzymaniu i wycho-

waniu dzięci współmałzonków - w wieku'do lat 18,3 jeżeli ksztiłcą się w szkole - do czasu

ukończenia nauki, nie dłużej jednak niz do ukończenia 25IŃ;

2) dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-

ności - bezwzględu na wiek;

3) współmałzoŃów.

§12

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są także człoŃowie rodzin po zmarłych

pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu i spełniają waruŃi od otrzymania renty rodzinnej.
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Iv. zakres przedmiotowy zakladowej działalności socjalnej

§13
D ziaŁalno śc so cj alna prowadzon a w TJ ruędzie Gminy Zap olic e ob ej muj e :

1) usługi Świadczone narzecz rożnych form wypoczynku krajowego l zagrantcznego;

ż) działalność kulturalno - o światową i sportowo -rekreacyj ną;

3) udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej lub finansowej;

4) zwrotną i bezzvrrotną pomoc na cele mieszkaniowe na waruŃach określonych regulaminem

i umową zawieranąmiędzy urzędem Gminy zapolice apożyczkobiorcą.

§14
W ramach działalnoŚci, o której mowa w § 13, środki funduszu przeznaczasię na finansowanie
i dofinansowywanie:

1) PomocY materialnej osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
ŻYciowej i rodzinnej - WYrazonej w formlę rzelzowej lub w formie bezzwrotnej pomocy
finansowej (zaPomogi pieniężnej). Pomoc finansowa udzielana będzie także osobom dotkniętym
wYPadkami losowYmi, klęskami żywiołowymi i chorob ami. Zakręs pomocy rzeczowej obejmuje
równiez bonY towarowe niepodlegające wymianie na pieniądze, uprawniające do zakupu w wy_
znaczonYch sklePach okreŚlonYch towarów,* niezbędnych do zaspokojenia potrzeb bytowych
osób spełniających powyższe kryteria;

2) wYPoczYŃu dzieci osób uPrawnionych, organizowanego przezIJrząd,Gminy Zapoltce oraz
indYwidualnie Ptzez Pracowników w formie kolonii wypoczyŃowych i zdrowotnych, obozów,
zimowisk, wczasów wYPoczYnkowych oruz zięlonych szkół. Z tej formy dziŃalności socjalnej
mogą korzystać dzieci w wieku do lat 78 - razw roku kalendarzolvym;
3) wYPoczYnku urloPowego Pracownika zorganlzowanego bądż niezorgantzowanego (we
własnYm zakresie). Swiadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku kazdemu pracownikowi ko-
rzYstającemu w danYm roku kalendarzowym z urlopu wypoczyŃowego w wymiarue co naj_
mniej 14 kolejnYch dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następowałabędzie
Po uPłYwie urloPu wYPoczynkowego. Świąilczenie przysługuje ruzw roku kalendarzowym;
4) działalnoŚci kulturalno-oŚwiatowej i integracyjnej lw postaci imprez artystycznych, kultural-
nYch i rozrYwkowYch (w tYmv,ryjazdy do kina, opery i teatru, v,ryjazdy naimprezyintegracyjne);
5) imPrez sPortowYch, uczestnictwa w różnychformach rekreacji ruchowej oruz zakuprr biletów
wstępu na te imprezy wraz z zagwarat"ńowaniem p'zewozuosób uprawnionych;
6) wYPoczYnku osób uPrawnionych w formie leczenia sanatoryjnego i wczasów profilak tyczno-
leczniczYch organizowanychbądŹzakupionychprzezlJrząd,Gminy Zapoliceoraz indywidualnie
Przez osobę uPrawnioną. WYPłata Świadczenia następo wała będzte po upływie leczenia sanato-
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rYjnęgo i wczasów Profilaktyczno-\ęczniczych. Osoba uprawniona musi okazać się skierowa-
niem oTaZ rachunkiem w związku z pobytem na leczeniu sanatoryjnym lub wczasach

ProfilaktYczno-\eczntczych. Świadczenie przysługuje raznadwa lata kalendarzowe;

7) Świadczeń ŚwiątecznYch w zwtązku zę wzmożonymi wydatkami ponoszonymi w okresie

Świąt Bozego Narodzenia dla osób uprawnionych, w formie finansowej otaz w formie paczek
ŚwiątecznYch Ptzeznaczonych dla dzteci osób uprawnionych (korzystają dzięci w wieku do lat
18). Świadczenia świątęczneprzysługują uprawnionym osobom razwroku kalendarzowym;

§ 15

L Zakres PomocY mieszkaniowej finansowanej z funduszu obejmuje pożyczki mieszkaniowe,

w kwocie do 3,000,00 zł, przeznaczone na:

1) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych;

2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym;

3) zakup budynku mieszkalnego;

4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego;

5) Przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczęnianacele mieszkalne;

6) PokrYcie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własnośó oraz na uzupełnienię zaliczki na

wkład budowlanY w związku z przeksńałceniem społdzielczego lokatorskiego prawa do zajmo-
wanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

7) PrzYstosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawno ści fizycznej;

8) remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych;

9) zakup działki budowlanej;

10) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.

Z,Udzielane pożyczki z funduszu są oprocentowane stawką 5Yo od,udzielonej kwoty pożyczki.
3. Jako zńezPieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch
pracowników zatrudni onyc h na czas n i eokre ś l ony.

4, Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki,
w przypadku jej zaciągnięcia. ' \

5. NiesPłacona Pozyc zka staje się natychmiastowo ,i*ugulrru w razie rozwtązanta stosuŃu

PracY bez wYPowiędzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przęz zal<ład, pracy

z Powodu nienalezytego wywiązywania się pracow nika z obowiązków słuzbowych.

6. W PrzYPadku rozwiązanta stosuŃu pracy zprzyczyny innej niz określona w ust. 7 były pra-

cownik może ubiegaĆ się o umozliwienie spłacenia pożyczkina dotychczasowych warunkach.

7 . W PrzYPadku Śmierci pożyczkobiorcy następuje umorzenie niespłacon ej pożyczki i odsetek.



8. Szczegółowe waruŃi przyznania spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone
w umowie pożyczki (załącznlk nr 4 do regulaminu).

v. zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§16
l,PrzYznanie i wYsokoŚÓ dofinansowania z funduszu do ulgowych usług i świadczeń uzależnia
się od sY'tuacji zYciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu,

aw PrZYPadku Pomocy mieszkaniowej równiez od sytuacji mieszkaniowej tej osoby.

2. Usługi i świadczenia finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy. Osoby uprawnione

nie mogą domagaÓ się jakichkolwiek środków pienięznych rekompensujących wartość pomocy

socjalnej w przypadku jej nie ptzyznania.

3. Podstawę do Przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadĄący naosobę
w gosPodarstwie domowYm wykazany w oświadczeniu osoby ubiegającej się o udzielenie
pomocy.

4. PrzY okreŚlaniu dochodu, za członka rodziny uważa się: współmałżoŃa osoby uprawnionej,

Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na

wYchowanie w ramach rodzinY zastępczej,pózostające nawyłącznym utrzymaniu i wychowaniu
dzieci wsPÓłmałzonków - w wieku do lat 18, a jezeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia
nauki, nie dłuzej jednak niz do ukończenia 25 Iat, a także dzieci, w stosuŃu do których
orzeczono ZnacZnY lub umiarkowany stopień niepełnosprawności -bezwzględu na wiek.
5. Przęz dochód rozumie się zgłoszony do opodatkowania dochód pomniejszony o odprowadzo_
ne obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Dochód pomniejsza się równiez o kwotę
świadczonych na rzęcz dzięci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową.

6. Podstawą określenia dochodu jest:

1) zaŚwiadczenie z Urzędu Skarbowego lub roczne zęznanię podatkowe potwierdzone ptzez
urząd skarbowy -w przypadku pracowników i człoŃów ich rodzin;
2) zaświadczenie z ZUS lub KRUS -w przypadku emerytów i rencjstów;
3) nakaz płatntczy - w przypadku właścicieli i posiaddczy gruntów.rolnych;

4) roczne zeznante Podatkowe - w przypadku pracowników i członków ich rodzin prowadzą-
cYch dzińalnoŚĆ gosPo darczą, Podstawę do wyliczenia dochodu stanowić będzie kwota przycho-
du Pomniejszona o składki na ubezpie czenie społeczne oraz składkę zdrowotną.

7, WszYstkie osobY uPrawnione, które zamierzają skorzystać w danym roku kalen darzov,rym ze
Świadczeń finansowanYch z Funduszu powinny złożyó w nieprzekraczalnym terminie do 31
maja kaŻdego roku, oŚwiadczenie o dochodach w rodzinie (załącznik nt 2 do regulaminu),
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uzyskanych w roku poprzędzaiącym rok, w którym osoba uprawniona do korzystaniaz funduszu

składa oŚwiadczenie, oparte na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 6, Dokumęnty te

przedkJada się do wglądu Komisji socjalnej wrazz oświadczeniem.

8. Osoby zatrudnione w danym roku kalendarzowym po terminie 31 maja, które zamierzają

skorzystać zę świadczeń finansowanych z funduszu, powinny złożyó oświadczenie o dochodach

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zatrudnienia.

9. Osoba uprawniona, która nie złożyła oświadczenia o dochodzie, o którym mowa w ust. 7,

bądź nie przedłożyła dokumęntów, o których mowa w ust. 6, będzie mogła skorzystać ze

świadczeń finansowanych z funduszu, ale wówczas obowiązywń ją będzie najwyzszy prog

dochodowy.

10. Dla osób uprawnionych do korzystania zę świadczeń finansowanych z funduszu ustala się

cztety progi dochodowe, według ktorych przyznawane będą świadczenia, tj.:

I próg - dochód na jednego członka rodziny - kwota do 1.000,00 zł (włącznie) brutto;

II próg - dochód na jednego członka rodziny - kwota od 1.000,01 zŁ do 2.000,00 zł (włącznie) brutto;

III próg - dochód na jednego członkarodziny - kwota od 2.000,01 zł do 3.500,00 zł (włącznie) brutto;

IV próg - dochód na jednego członkarodziny - kwota od 3.500,01 złbrutto iv,yższa.

1 1. Kryteria socjalne, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do zróżnicowania wysokości

dopłat do roznych form działalności socjalnej, o której mowa w rozdziale IV niniejszego

regulaminu.

12. Wysokośó dopłat do róznych form działalności socjalnej ogłaszanajest corocznie przez

Wójta Gminy Zapolice poprzezjej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapoltce na

okres 14 dni. Informaajata ogłaszatta jest w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

13. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić osoba uprawniona, aby mogła ubiegać się o po-

szczegolne usługi i świadczęnia finansowanę z funduszu, jest złożenie przez nią wniosku,

którego wzór stanowt załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

vI.

1. Treść regulaminu funduszu jest

ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

postanowienia końcowe \

§17

podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

2. Zmtana regulaminu funduszu może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewazności, w trybie przewidzianym dla ustalenia regulaminu.

3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie funduszu posiada Wójt Gminy Zapoltce

i przedstawiciele pracowników.



4. W sPrawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

Przedstawiciele pracowników:

rl . Wl!korł.i\* Mrr"!,:",

Wójt Gminy Zapolice

w Ó.rr

\./

'\./



Załącznlknr I
do regulaminu ZFŚS

WNIosEK
O PRZY ZNANIE ŚWhDCZENIA SOCJALNEGO

Imię i nazwisko wnioskodawcy:1.

2,

3.

4.

Miejsce pracy:

Adres zamięszkania:

Wnioskodawca pośredni :

\9

Proszę o przyznanie dla mnie / mojej rodziny:*

1) ....
(imię i nazwisko, datavodzęnia)

?\
(imię i nazwisko, data urodzenia)

3) ,...
(imię i nazwisko, data urodzenia)

*

dofinansowania do następujących świadczeń z funduszu:

1) pomoc materialna w formie tzeczowej lub finansowej (zapomoga finansowa);
2) wypoczyŃu dzieci;
3) wypoczynku urlopowego pracownika;
4) wYPoczYnku osób uprawnionych w formie leczenia sanatoryjnego i wczasów

pro fi l aktyc zno -le czniczy ch;
5) świadczeń świątecznych;
6) poży czki mięszkaniowej .

Informacj e uzupełniaj ące :

Opinia Korriisj i socjalnej :

(data i podpis wnioskodawcy)

podpisy człoŃów Komisji socjalnej :

Decyzja Wójta Gminy Zapolice:
Powyższe świadczenie przyznaję l nie przyznaję*

*właściwe podkreślió

(pieczęć i podpis Wójta)



r,

ZŃączniknr2
do regulaminu ZFŚS

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Ja, niżej podpisan(a/y)................. niniejszym oświadczam , że w okresie
od 1 stYcznia .. .. r. do 31 grudnia .. r. roczne dochody wszystkich
człoŃów mojej rodziny* wyniosły .... złotych, co w przeliczeniu na .

osób będących na moim utrzymaniu wynosi ... złotychmiesięcznie na osobę brutto.
PrawdziwoŚĆ wYżej Przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym czytelnym

PodPisem, Świadom(y/a) odpowiedzialności regulaminowej i kainej (art.233 § 1 KK).

(data i podpis pracownika)

WYtaŻam zgodę na przetwarzanie moich danych majątkowych i osobolvych zawartych
w złoŻonYm oŚwiadczeniu dla potrzeb ZFŚS (zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych).

(data i podpis pracownika)

* PrzY okreŚlaniu dochodu, za cńonka rodziny uwużasię: współmałzonka osoby uprawnionej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci
własne, dzieci PrzYsPosobione orazPrzYjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na wyłącznym utrzymaniu i wychowaniu
dzieci wsPÓłmałŻonków - w wieku do lat 18, ajezeli ksztalcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłuzej jednak niź do ukończenia
25 lat, alakŻe dzieci, w stosunku do których otzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek.



ZaŁączniknr 3

do regulaminu ZFŚS

PLAN
ZAKLADOWEGO

RZECZOWO _ FINANSOWY
FUNDUSZU ŚWłUCZEŃ SOCJALNYCH

§9

NA RoK

1. PRZYCHODY- ogółem
w tym:

1. Stan środków na 1 styczeń . ..r. ogółem
ż" Odpisna,... ...,.,r.
3. Planowane odsetki bankowe w ...... .., ,.. r.
4. Planowane spłaty pożyczekmięszkaniolvych

wraz zodsetkami w ........... r.

5. Inne:

2. ROZCHODY - ogółem, w tym:

v

Lp. Treść Kwota

1. Pożyczkt mięszkaniowę
t

2.
Pomoc materialna w formię rueczowej
lub finansowej (zapomogi finansowe)

3.
Działalność kulturalno-oświatowa,

integracyjna i sportowa

4. Wypoczynek dla dzięci

5. Wypoczynek urlopowy pracowników

6. Świadczenia świąteczne

Wypoczynek osób uprawnionych w formie
Ieczenia sanatoryjnego i wczasów profilakty azno-

lęczniczvch

9. Rezerwa

RAZEM



Załącznlknr 4
do regulaminu

UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w ..,.. ....... w dniu
pomiędzy:
reprezentowanym przez

a
Panią/Panem
pracownikiem/emerytowanym pracownikiem
zatrudnionym na
zamieszkałym w

stanowisku

zwanym /ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ

§1l.Decyzją Wójta Gminy Zapolice z dnia ....,... ....., podjętą w porozumieniuz Komisją socjalną, w trybie i na zasadach zawartych w regulaminie gospodarowania środkami ZFśSw Urzędzie GminY ZaPolice, Pożyczkodawca udziela P-ozyczkoUiJrcy na jego wniosek z dnia
.";__, , 

,," ",; ,.";,", ,: PoŻYczkę na warunkach określonych w niniejszej umówie.
2, PoŻYczka udzielona jest ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w lJrzędzieGminy
Zapollce wwysokości...... ,....... (słownie: ... .......,.....)i przeznaczona jest na ...,...........
3, PoŻYczkodawca Postawi do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę poĄczkipo podpisaniu niniejszej

umowy.

§2
I. przyznana pożyczka podlega spłacie w całości prźez okres 2 lat
wratach po-pierwsza ...... .. zł, następnepo .. ,,.....złmiesięcznie poczynając od dnia
ż. PoĄczka oprocentowana jest od dnia .,..,.. w wysokości 5%na caĘ okres przyznanej pożyczki,
3,PoŻYczkobiorca uPowaznia Pożyczkodawcę do dokonania potrąceń należnychrat, o których mowaw Pkt 1, z PrzYsługującego mu wynagrodze nia za pracę orazi."v"ł, swiadczĆrl )wiińi"v"n z pracą.4, W PrzYPadku gdY lrzVznane wynagrodzenię^za pracę i inrr" s*iua"zenia mviązane z pracąsą nie_wYstarczające do PokrYcia kwoty raĘ, Pożycrkotio.Óa zobowiązany jest oo' .umoorielnej spłatypożyczki.

1, Całkowite rozliczeni e zPożYczkobiorcą, tytuł§i*"ntrulnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłaciepożyczki.
2, SPłata wszYstkich wierzytelności z ĘĄufu udzielonęj pożyczki pbwoduje wygaśnięcie niniejszejumoWy.

zmianyw treści niniejszej umowy wymagają'o.*r§olr..nej pod rygorem niewazności.

I .snlawlc1 nieuregulowanyń w niniejszej u.oU*1. stosuje się Regulam in Zahadowego Funduszuswiadczeń socjalnych w lJrzędzie cminy zapolice orazprzep"isy t<odeksu cywilnego.



§6
Umowę sPorządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron.

§7
Na poreczvcieli przvieto:

1. Panią/Pana ..,...

Legitymujące(/go) się dowodem osobistym seria i numer ...... wydanym

ptzęz . .adres zamieszkania

ż.PaniąlPana ..,...

Legi§łnujące(/go) się dowodem osobistym seria i numer ...,, wydanl,m

v ptzęz. ..,..,..,adręs zamięszkania

W razie nieuregulowania we właściwym terminię poĘczkizaciągniętej przez PoĘczkobiorcę
vrYtńamY zgodę - jako solidarnie odpowiedzialni - na pokrycie należnej kwoty wraz z odsętkami

z naszy chwynagrodzeń, lub w drodze złoZonych tświadczeń.

Podpisy poręcrycieli: Podpis pożyczkobiorcy:

ę-

pieczqtka zakładu pracy miejscowość i data Wójt Gminy Zapolice


