ZARZ1\DZENIE NR 35/2017

WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 25lipca 2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zaldadowego Funduszu Swiadczen
Socjalnych w Urz~dzie Gminy Sochocin

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz').dzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2, art. 8 ust.2 i art. 10 ustawy
z dnia 4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 800 ze zm.) zarz').dza siy, co nastypuje:

§ 1. Rozdzial IV i V Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urzydzie
Gminy Sochocin wprowadzonego Zarz').dzeniem nr 18/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia
23 lutego 2016 r. otrzymuje brzmienie:

"Rozdzial IV
Przeznaczenie srodkow Funduszu

§ 6. 1.Srodki Funduszu w wysokosci 70% odpisu w danym roku przeznacza siy na:
1) dofinansowanie do wypoczynku pracownik6w zorganizowanego przez nich we wlasnym
zakresie, (tzw. wczasy po grusz').) trwaj').cego przez okres nie kr6tszy niz 14 kolejnych dni
kalendarzowych, przysluguje jeden raz w roku kalendarzowym;
a) dofinansowanie do wypoczynkujest przyznawane na wniosek zlozony przez pracownika
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zakonczenia urlopu ( zal. nr 1),
b) wyplata dofinansowania nastypuje w ci').gu 14 dniu od dnia zlozenia wniosku;
2 ) bezzwrotne zapomogi pieniyzne udzielane w szczeg6lnych wypadkach zyciowych
lub losowych, np. pozar, wlamanie, ciyzka choroba wymagaj').ca kosztownego leczenia itp.;
a) wyplata zapomogi nastypuje na wniosek osoby uprawnionej ( zal. nr 2);
3) udzielanie pomocy materialno - rzeczowej lub finansowej w celach socjalnych,
m.in. w postaci swi').tecznych paczek lub bon6w towarowych;
4) cele sportowo - rekreacyjne i kulturalne, m.in. zorganizowane wycieczki, imprezy
integracyjne, wyjazdy do kina i teatru oraz inne;

6) udzielenie pozyczki wymaga zawarcia pisernnej umowy pomiydzy pracodawc~
a pozyczkobiorc~ (wz6r umowy stanowi zal~cznik nr 5 do regulaminu);
7) warunkiem przyznania pozyczki jest calkowita splata poprzednio udzielonej pozyczki;
8) warunki udzielenia i splaty pozyczki na cele mieszkaniowe okresla umowa zawarta
pomiydzy pracodawc~ a pozyczkobiorc~;
9) w przypadku nie splacenia pozyczki przez swiadczeniobiorcy

obowi~ek

spoczywa na

poryczycielach;
10) z chwil~ rozwi~ania stosunku pracy niesplacona pozyczka udzielona ze srodk6w
Funduszu podlega natychmiastowej splacie w calosci;
11) obowi~ku natychmiastowej splaty pozyczki za zgod~ i pisemnym oswiadczeniem
poryczycieli nie stosuje siy do:
a) pracownik6w przechodz~cych na emerytury lub renty b~di;
b) os6b, z kt6rymi

rozwi~zano

umowy

0

pracy na mocy porozumienia stron lub z kt6rymi

umowa 0 pracy zostala rozwi~ana z powodu reorganizacji lub likwidacji stanowiska pracy;

12) niesplacona czysc pozyczki mieszkaniowej moze zostac umorzona na wniosek
w przypadkach losowych: pozar, pow6di itp.- w calosci lub czysci;
13) niesplacone

zobowi~anie

z tytulu udzielonej pozyczki z Funduszu wygasa w chwili

smierci pracownika.
14) W sprawach wymienionych w pkt 1, ppkt a) i b) oraz pkt 12 decyzjy podejmuje kierownik
jednostki.
Rozdzial V
Postanowienia koiicowe

§8. Prowadzenie dokumentacji

zwi~anej

z obslug~ Funduszu w tym

sporz~dzanie

protoko16w ze spotkaiJ. pracownik6w i posiedzen Komisji Socjalnej w sprawach Funduszu,
W6jt Gminy powierza pracownikowi Urzydu w zakresie czynnosci.
§9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Funduszu zastosowanie
obowi~uj~ce

przepisy prawa. "

maj~

powszechnie

§ 2. Wnioski stanowi~ce zal~czniki do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeil.
Socjalnych w Urzydzie Gminy Sochocin wprowadzonego

Zarz~dzeniem

nr 18/2016 W6jta

Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2016 r. otrzymuj~ brzmienie zgodnie z za1~cznikami 1,2,3
i 4 i 5 do niniejszego

zarz~dzenia.

§ 3. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1
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uzgodniono z przedstawicielem pracownik6w
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(podpis przedstawiciela)

SporZljdzil:

t' y

Zal'lcznik nr 1
do Regulaminu

(imiy i nazwisko)
(stanowisko sluzbowe)
zam .............................. .. ...... .....

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

Wniosek 0 dofinansowanie wypoczynku z ZFSS

Uprzejmie proszy 0 dofinansowanie z ZFSS do wypoczynku zorganizowanego
we wlasnym zakresie (tzw. wczasy pod grusZ<:!) w okresie od .. .. ........... do ...... .. .... . .... .
lednoczesnie oswiadczam, ze doch6d netto przypadaj~cy najednego czlonka w mojej
rodzinie w okresie 3 miesiycy poprzedzaj~cych dzien zlozenia wniosku wynosi:

a) do 3 000,00 zl
b) od 3 001 ,00 do 5 000,00 zl
c) ponad 5 000,00 zl

(data i podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyraiam zgody na wyplaty swiadczenia socjalnego ustalonego zgodnie z kryteriami przyjytymi
w Regulaminie ZFSS.

( podpis pracodawcy)

ZalC)cznik Nr 2
do ReguJaminu
(imiy i nazwisko)

(stanowisko srui:bowe)
zam .......................................... .

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

Wniosek

Uprzejmie proszt(

0

0

zapomogt( z funduszu socjalnego

przyznanie zapomogi z ZFSS kwocie .................................. .

Zapomogt( przeznaczt( na: ........................................................................................................... .
Calkowity doch6d w rodzinie (netto) ......................................................................................... .
Liczba os6b utrzymuj'!-cych sit( z dochodu ................................................................................. .
Data pobrania poprzedniej zapomogi z ZFSS ............................................................................ .
· SytuaCJI.. ............................................................................................................................... .
OpIS

Zal,!-czniki dokurnentuj,!-ce potrzebt( przyznania zapomogi:

(data i podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyrazam zgod y na wyplat y swiadczenia socjalnego w kwocie wskazanej we wniosku z ZFSS.

( podpis pracodawcy)

Zal!!cmik nr 3
(imiy i nazwisko)

do Regulaminu

(stanowisko shabowe)

zam. ............ ............. .......... .......

Pan
W6jt Gminy
Sochocin

Wniosek

0

przyznanie swiadczenia socjalnego z ZFSS

Uprzejmie proszy 0 przyznanie swiadczenia socjalnego w zwi,!-zku ze zblizaj,!-cymi siy
Swiytami ................. . ......... w fonnie finansowej - rzeczowef
lednoczesnie oswiadczam, ze doch6d netto przypadaj,!-cy najednego czlonka w mojej
rodzinie w okresie 3 miesiycy poprzedzaj,!-cych dzien zlozenia wniosku wynosi:
a) do 3 000,00 zl
b) od 3001,00 do 5 000,00 zl
c) ponad 5 000,00 zl

*niepotrzebne skre~li6

(data i podpis pracownika)

Decyzja pracodawcy:
Wyrazam zgod« na wyplat« swiadczenia socjalnego ustalonego zgodnie z kryteriami przyj«tymi
w Regulaminie ZFSS.

(podpis pracodawcy)

Za!~cznik

nr 5
do Regulaminu

UMOWA
pOZyczki z Zaldadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
W dniu .................... pomiydzy Urzydem Gminy Sochocin reprezentowanym przez
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - W6jta Gminy Sochocin zwanym dalej "Pracodawc~" przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .................................................................. .
a
PanemIPani~ ....................................... zwanym/n~ dalej "Pozyczkobiorc~", zam .
...... ........................ ............ ... , zostala zawarta umowa 0 nastypuj~cej tresci:
§1
Na wniosek Pozyczkobiorcy z dnia ..................... roku pracodawca udziela pozyczki na
zasadach okreslonych niniejsz~ umow~, sporz~dzon~ w oparciu 0:
- ustawy z dnia 4 marc a 1994 r. 0 zakladowym funduszu swiadczeil. socjalnych (Dz. U.
z ........... poz .............. ),
- regulamin zakladowego funduszu swiadczeil. socjalnych w Urzydzie Gminy Sochocin
(Zarz~dzenie nr ............ /2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia .......................... .
ze zm.) w kwocie .................... ( slownie: .................................................. ).
Pozyczka podlega oprocentowaniu w wysokosci 3% od udzielonej kwoty pozyczki.
§2

1. Pozyczkobiorca zobowi~uje siy splacic:
- odsetki platne w miesi~cu ............ 20 ...... r. w kwocie .......... zl.
- pozyczky w okresie od dnia ...•........ do dnia ........... w r6wnych ratach miesiycznych
1j. po .............. zl.
2. Pozyczkobiorca upowaZnia pracodawcy do potr~cania naleznych rat pozyczki z
przysluguj~cego wynagrodzenia i zasilku chorobowego.
3. W uzasadnionych wypadkach pracodawca na wniosek pracownika moze umorzyc w czysci
lub w calosci niesplacon~ czysc pozyczki.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejsz~ umow~ maj~ zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczeil. socjalnych (Dz. U. z ........... poz.
......... ) oraz ustawy Kodeks cywilny.
§4

Zmiana warunk6w okreslonych w niniejszej umowie wymaga fonny pisemnej pod rygorem
niewaZnosci.
§5
1. Umowa zostala sporz~dzona w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach.
2. Na poryczycieli pozyczkobiorca proponuje:
....................................... zam ............................................................................. .

Pozyczkobiorca

Skarbnik Gminy

W6jt

W razie nieuregulowania we wlasciwym czasie pOZyczki wyraZam zgody na pokrycie
nalemej kwoty z mojego wynagrodzenia.

(podpis POf((czyciela)

