
Zarzadzenie Nr 4/2014
W6jta Gminy Ostrowek

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze srodkow zakladowego funduszu
swiadczen socjalnych

Na podstawic art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym /Dz. U.
z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318/ oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca I994r. o
zakladowym funduszu swiadczen socjalnych /tekst jednolity Dz.U. z 20I2r, poz. 592, poz.
908, poz. 1456, poz. 747/ zarza.dzam, co nastejnije:

§1. Wprowadza si? Regulamin korzystania ze srodkow zaktadowego funduszu swiadczen
socjalnych w Urz^dzie Gminy w Ostrowku, Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w
Ostrowku, Srodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku oraz Przedszkolu w Ostrowku
stanowiqcy zala^cznik do niniejszego zarz^dzenia.

§2. Traci moc Zarza^dzenie Nr 70/09 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie wprowad/cnia Regulaminu korzystania ze srodkow zakladowego funduszu
swiadczen socjalnych zmienione Zarza^dzeniem Nr 77/10 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 31
grudnia 201 Or w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze srodkow zakladowego
funduszu swiadczen socjalnych.

§3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zal^cznik
do Zarz^dzenia Nr 4/2014
W6jta Gminy Ostrbwek
zdnia 14 stycznia2014r.

REGULAMIN
gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

w Urzed/ie Gminy w Ostr6wku, Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Ostrtfwku,
£rodowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowku

i Przedszkolu w Ostrowku

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakfadowym funduszu swiadczeri socjalnych /tekst

jednolity Dz.U. z 2012r., poz.592/
2. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 marca 2009r.. w sprawie

sposobu ustalania przeci^tnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na
zakladowy fundusz swiadczen socjalnych /Dz.U. Nr 43, poz. 349/

§1. l.Regulamin okresla zasady tworzenia i gospodarowania srodkami Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urzedzie Gminy, Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej
Ostrowku, Srodowiskowym Domu samopomocy w Ostrowku oraz Przedszkolu w Ostrowku
zwanego dalej Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych

2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje si? przepisy
ustawy i rozporza^dzenia wymienionych wyzej oraz inne przepisy obowia_zuj^ce w tym
zakresie.

Rozdzial 1 - Tworzenie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

§2. l.Zakiadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych tworzy si? corocznie z odpisu
podstawowego naliczonego w stosunku do przeci^tnej liczby zatrudnienia.

2.Wysokosc odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5%
przeciqtnego wynagrodzenia miesi^cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub
drugim potroczu roku poprzedniego, jezeli przecie^ne wynagrodzenie z tego okresu stanowi
kwote^ wyzsz^.

3.Wysokosc odpisu podstawowego zwi^ksza si? o 6,25% przeciejnego wynagrodzenia
mJesi^cznego, o ktorym mowa w ust. 2, na kazda^ zatrudnionq. osob^, w stosunku do ktorej
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.

4.Fundusz zwi^ksza sie o 6,25% przecie^nego wynagrodzenia miesi^cznego, o ktorym
mowa w ust. 2, na kazdego emeryta i rencist? uprawnionego do opieki socjalnej.

5. Srodki Funduszu zwi^ksza siq o:
a/ wplywy z oplat pobieranych od osob i jednostek organizacyjnych

kprzystaj^cych z dziafalnosci socjalnej
b/ darowizny oraz zapisy osob fizycznych lub prawnych,
c/ odsetki od srodkow Funduszu
d/ wptywy z oprocentowania pozyczek na cele mieszkaniowe,

6. Srodki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzq. na rok nastejmy.
7. Srodki sq. gromadzone na odr^bnym rachunku bankowym



Rozdzial 2 - Przeznaczenie Funduszu
§3. Srodki fmansowe Funduszu przeznacza si? na:

a/ dzialalnosc socjalna^- 90%
b/ cele mieszkaniowe - 10%

§4. Srodki Funduszu przeznacza si? na finansowanie dziatalnosci socjalnej
organizowanej na rzecz os6b uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:

a) pomoc rzeczowa^ /paczki z okazji SwiaJ: Wielkanocnych i Bozego Narodzenia - po
przedlozeniu rachunku imiennego na zakup/

b) zapomogi losowe /bezzwrotne - dla osob dotkni?tych zdarzeniem losowym - pozar,
powodz, wichury, dlugotrwala choroba w rodzinie, nagfy zgon cztonka rodziny - nie
wi?cej niz 150% minimalnego wynagrodzenia za prac?, bez wzgledu na dochod w
rodzinie/ /wniosek - zal. Nr 1

c) doplaty do wycieczek krajowych i zagranicznych organ izowanych przez pracodawc? i
innego organizatora /po przedtozeniu rachunku imiennego za udzial od wybranego
organizatora wycieczki - 1 raz w roku/ wniosek - zal. Nr 2

d) doplaty do wypoczynku dzieci i miodziezy w formie kolonii, obozow, zgrupowan.
zimowisk, wycieczek, wypoczynku organizowanego we wlasnym zakresie /po
przedfozeniu rachunku imiennego za udzial od wybranego organizatora - 1 raz w roku
- wniosek - zal. Nr 3

e) doplaty do wypoczynku zorganizowanego we wlasnych zakresie - /warunkiem
przyznania doplaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w ilosci 10 dni
roboczych/co 2 lata/ wniosek -zal. Nr 4

f) doplaty do sanatorium, wczasow profilaktyczno-leczniczych /co 2 lata/wniosek - zal.
Nr5

g) dopfaty do biletow na imprezy kulturalno-rozrywkowe /2 razy w roku/- zal. Nr 9
h) doplaty do spotkari integracyjnych organ izowanych dla pracownikow /bez wzgledu na

dochod/
i) zakup upominkow dla pracownikow odchodza^cych na emerytur? /rachunek imienny

pracownika - dopiata SOOzl./
j) pozyczki zwrotne na cele mieszkaniowe - wniosek - zal. Nr 6

Rozdziai 3 - Uprawnieni do korzystania z Funduszu

§5 Ze swiadczen Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych moga_ korzystac:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace_ /bez wzglqdu na wymiar

etatu/, powolania, wyboru, oraz cztonkowie ich rodzin
b) emeryci i rencisci, ktorzy rozwia^ali umow? w zwia^zku z przejs"ciem na

emerytur? lub rent?, swiadczenie przedemerytalne lub zasiiki przedemerytalne
oraz czlonkowie ich rodzin

c) pracownicy przebywaja^cy na urlopach wychowawczych, macierzynskich
d) czlonkowie rodzin po zmarlych w trakcie zatrudnienia pracownikach

§6 Za czlonkow rodziny uwaza si?:
a) dzieci wlasne, dzieci wspohnalzonka, dzieci przysposobione oraz przyj?te na

wychowanie w ramach rodziny zast?pczej w wieku do 18 lat, a w przypadku
kontynuowania nauki - nie dluzej niz do 25-go roku zycia, pod warunkiem, ze
nie posiadaja^ wlasnego dochodu

§7. l.Przyznanie i wysokosc pomocy /dofmansowania/ ze srodk6w Funduszu
uzalezniona jest od sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej. Wszystkie swiadczenia



charakter uznaniowy. Uprawnionym nie przysluguje prawo zajdania ekwiwalentu w
przypadku nie korzystania z Funduszu

2. Podstawa^ do przyznania ulgowych uslug i swiadczen stanowi dochod przypadaja^cy na
osob? w rodzinie wskazany w oswiadczeniu skladanym na pocza^tku roku przez
pracownika /nie pozniej niz do kohca pierwszego kwartalu, a jesli wniosek o
swiadczenie skladany jest wczesniej - przed rozpatrzeniem tego wniosku./

3. Podstawa^ ustalenia sredniego dochodu przypadaja^cego na czlonka rodziny sâ  dochody
netto wszystkich uprawnionych do korzystania z zfss z roku poprzedzaj^cego rok
przyznawania swiadczenia - 1/12 dochodu rocznego podzielona przez ilosc czfonkow
rodziny. Osoba uprawniona, ktora ziozyla niezgodne z prawda oswiadczenie /zal. Nr
II o sytuacji materialnej zostaje wyl^czona z prawa do korzystania ze srodkow
Funduszu przez okres 3 lat i jest zobowiajzana do niezwlocznego zwrotu otrzymanej
kwoty doplaty wraz z ustawowymi odsetkami.

4. Pomoc z Funduszu przyznawana bejdzie do wysokosci posiadanych srodkow wg
kryteriow obrazowanych przez ponizsza^ tabele^ i grupy dochodowe:
Grupa I - dochod do SOOzl na osob? w rodzinie
Grupa II - dochod od 501 — do 1 500/1 na osob? w rodzinie
Grupa III - dochod powyzej 1 SOOzl na osob$ w rodzinie

Wysoko§£ dofi nans (mania — obrazuje ponizsza tabela
Grupa
docho
down

I

II
III

Doptata
do wypo
czynku

zorg. we
wlasnym
zakresie

100%
kwoty

bazowej
95%
90%

Doplata
do wypo
czynku
dzieci —
ko Ionic,
obozy,

wycieczki
100%
kwoty

bazowej
90%
80%

Doptata
do bilettiw

wstepu
na imprezy
sportowe

i
rozrywkowe

80%
kosztow
imprezy

70%
60%

Doplata
do

sanatorium
i wczasfiw
profilakt -
leczniczych

100%
kwoty

bazowej
90%
80%

Doplata
do

wycieczek,

50%
kosztow

wycieczki
45%
40%

Upominki
swii(tcc/,ne

- Boze Naro
zenie

i Wielkanoc

100%
kwoty

bazowej
95%
90%

Rozdzial 4 - Przyznawanie pomocy na cele mieszkaniowe

§ 8. 1. Pomoc na cele mieszkaniowe moze bye udzielona w formie zwrotnej pozyczki
mjieszkaniowej.

2. Pozyczki mieszkaniowe moga^byc udzielane na:
a) budowe^ domu jednorodzinnego - do 6 OOOzl na 5 lat maksymalnie
b) zakup lokalu lub domu jednorodzinnego od jednostek, ktore wybudowaly

budynek w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - do 6 OOOzl na 5
lat

c) nadbudow^ i rozbudow^ domu jednorodzinnego - do 5 OOOzl na 4 lata
d) przebudow? pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne - do 5 OOOzl na 4

lata
e) pokrycie kosztow wykupu lokalu na wlasnosc - do 4 OOOzl na 4 lata
f) remont lub modernizacj? budynku, lokalu mieszkalnego zajmowanego przez

pozyczkobiorc? - do 4 OOOzl na 3 lata,



3. Uprawniony ubiegaj^cy si$ o pozyczk? na cele mieszkaniowe wraz ze skiadanym
wnioskiem zobowia_zany jest przedlozyc niezb^dne dokumcnty umozliwiaj^ce
podj^cie decyzji o przyznaniu takiej pomocy /Ad. a,b,c - pozwolenie na budowe, Ad.
d - zmiana uzytkowania, Ad. E - akt notarialny. Wymog powyzszy nie dotyczy
pozyczek na remont i modernizacje lokalu lub budynku mieszkalnego.

4. Pozyczka na cele mieszkaniowe wymaga por^czenia 2 osob pozostajacych w stosunku
pracy z pracodawca^ od ktorego chce uzyskac pozyczk^. Por^czyciele ci w stosownej
umowie zobowia/ujq si$ do splaty cz^sci lub calosci pozyczki na wypadek
niespJaceniajej przez pozyczkobiorc?.

5. Oprocentowanie pozyczki wynosi 5 % w stosunku rocznym bez wzgl^du na wysokosc
pozyczki i ilosc rat

6. Na wniosek pozyczkobiorcy uzasadniony trudn^ sytuacjq materialna^ spteta pozyczki
moze bye okresowo zawieszona

7. Warunkiem przyznania kolejnej pozyczki mieszkaniowej jest spfata pozyczki
poprzednio uzyskanej i od jej uzyskania minaj przynajmniej 1 rok.

8. Pierwszenstwo w uzyskaniu pozyczki maja_ osoby, ktore najdJuzej jej nie otrzymaly.
9. Pozyczka podlega natychmiastowej sptacie w calosci w razie:

a) rozwia^zania stosunku pracy bez wypowiedzenia - art. 52 kp
b) rozwi^zania stosunku pracy przez pracownika
c) udowodnienia pozyczkobiorcy wykorzystania pozyczki niezgodnie z

przeznaczeniem /dot. pozyczki na budowe, przebudowe/
10. Z chwila^smierci pozyczkobiorcy pozyczka ulega umorzeniu.
11 . Szczegolowe warunki przyznania i splaty pozyczki na cele mieszkaniowe okresla

umowa pomiedzy pracodawc^. a pozyczkobiorcy/zal. Nr 8 /

Rozdzial 5 - Postanowienia koticowe

§9. I . Podstaw? prowadzonej dzialalnosci socjalnej stanowi zatwierdzony przez
Pracodawc? roczny preliminarz sporza_dzany na pocza^tku roku.

2.Wstepnej kwalifikacji wnioskow o udzielenie pomocy z funduszu dokonuje pracownik
prowadz^cy sprawy socjalne w Urzedzie Gminy w Ostrowku, do ktorego nalezy

skiadac wnioski o przyznanie swiadczenia.
3. Decyzj^ o przyznaniu osobom uprawnionym swiadczeri z Funduszu podejmuje
Pracodawca w uzgodnicniu z przedstawicielem pracownikow.
5. Odmowa przyznania wnioskowanego swiadczenia wymaga uzasadnienia.
6. Tresc regulaminu zostala uzgodniona z przedstawicielem pracownikow.
7. Regulamin jest dostepny do wgla^du na kazde z^danie uprawnionego do korzystania z

ZFSS
8. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w regulaminie beda^ wprowadzane aneksem przez

Wqjta Gminy w poroz.umieniu z przedstawicielem pracownikow
9. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wqjt Gminy moze przyznac swiadczenie

na innych zasadach niz okreslone w regulaminie.
10. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.

rzedstawiciel pracownikow/ /Pracodawca/



Zai^cznik Nr 1

Ostrowek, dnia

Wplyne^o dnia Nr.

/nazwisko i imie/

/zatrudniony/a w ..../
W6jt Gminy Ostrowek

Wniosek o /apomogc

1. Prosze^ o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej w zwiazku z:

/ opis zdarzenia losowego/
Db wniosku zal^czam:

/podpis wnioskodawcy/

Kwot? zatwierdzam do wyplaty ze srodkow Zakladowego

Fianduszu Swiadczen Socjalnych.

/Pracodawca/
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ZaJa^cznik Nr 2

Ostrowek, dnia

Wplynejo dnia nr

/nazwisko i imie/

/zatrudniony/a w ,.../

Wojt Gminy Ostrowek

Wniosek o doplat£ do wycieczki
Prosze_ o wyplacenie mi doplaty do wycieczki turystyczno-krajoznawczej

dla osob:
1 wnioskodawca
2 stopieri pokrewienstwa
3 stopien pokrewienstwa
do

/trasa wycieczki/
zorganizowanej przez

/organ izator/
w terminie od dnia... ...do dnia...

Koszt wycieczki dla 1 osoby zl.

Do wniosku zaJa^czam:
- rachunek imienny potwierdzaja^cy udzial i koszt

/podpis wnioskodawcy/
Zgi>dnie z oswiadczeniem zlozonym do Urz^du Cininy w Ostrowku

(walifikowano do grupy docliodowej od do.

Wyliczono na kwol?.

Kwot? zatwierdzam do wypJaty ze srodkow Zakladowego

Fijinduszu swiadczen Socjalnych.

/pracodawca/



Zaf^cznik Nr 3

Ostrowek, dnia

Wplyn?Jo dnia nr

/nazwisko i imie/

/zatrudniony/a w.../

Wojt Gminy Ostrowek

Wniosek o doflnansowanie wypoczynku dzieci

Prosze^ o doflnansowanie kosztow wypoczynku dzieci

.ur.

.ur.

.ur.

uczestnicz^cych/ego w

/organizator i miejsce wypoczynku/

wjterminie od dnia do dnia

Koszt ogolny zl.

D3 wniosku zala^czam:
- rachunek imienny potwierdzajaey udzial i koszt

/podpis wnioskodawcy/
Zgodnie z oswiadczenient ztoionym Urz?du Gminy w Ostrowku

/al.walifikowano do grupy dochodowej od do

\o na kwol?.

zatwierdzam do wyplaty ze srodkow Zakfadowego
Fmnduszu Swiadczeri Socjalnych

/pracodawca/



Zaia^cznik Nr 4

Ostrowek, dnia

Wp}yne_Jo dnia nr

/nazwisko i imi

/zatrudniony/a w ...... /

Wojt Gminy Ostrowek

Wniosek o doflnansowanie wypoczynku urlopowego
zorganizowanego we wlasnym zakresie

o wyplacenie mi swiadczenia z tytuhi wypoczynku letniego zorganizowanego we

\

0

asnym zakresie w okresie od dnia ................................... do dnia

swiadczam, ze w tym okresie korzystaiem/am z urlopu wypoczynkowego, a swiadczenie z

tego tytuJu otrzymaiem/am w roku.

/podpis wnioskodawcy/

Zgodnie z oswiadczeniem /loZonym do Urzcdu Gminy w Os(r6wku

zat walifikowano do grupy dochodowej od do

wyliczono na kwol?

Kwot? zatwierdzam do wyplaty ze srodkow Zakladowego
Fi,induszu Swiadczen Socjalnych.

/pracodawca/



Zala^cznik Nr 5

Ostrowek, dnia

Wptyn^o dnia nr

/nazwisko i imie/

/zatrudniony/a w /

Wojt Gminy Ostrowek

Wniosek o dofinansowanie kosztow pobytu
w sanatorium/ wczasach profilaktyczno-leczniczych

o dofinansowanie mi kosztow leczenia w sanatorium/wczasy profilaktyczno-lecznicze.

Informujq, ze przebywalem/am tam w okresie od dnia do dnia

a ^wiadczenie z tego tytuhi otrzymalem/am w roku

Dp wniosku zalqczam:
- Doswiadczenie pobytu na leczeniu

/podpis wnioskodawcy/

Zgodnic z oswiadczeniern zlozonym do Urzedu Gminy w Ostrowku

zakwaljfikowano do grupy dochodowej od do

Wyliczono na

Kwot? zl zatwierdzam do wyplaty ze srodkow Zakladowego Funduszu
wiadczeii Socjalnych.

/pracodawca/
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Zaf^cznik Nr 6

Ostrowek, dnia

Wptynejo dnia nr

/nazwisko i imiey

/zatrudniony/a w /

/zamieszkaly/
Wojt Gminy Ostrowek

o przyznanie mi pozyczki mieszkaniowej z Zakfadowego Funduszu Swiadczeri

Socjalnych w kwocie zh, ktorq. przeznacz? na

Ppzyczk? zobowia^zuj? si? spiacic w ratach miesi^cznych
i

Jako por^czycieli proponuj^:

1,

zatrudniony na stanowisku.

w.

2. .zam.

zatrudniony na stanowisku.

w.

/podpis pozyczkobiorcy/
Adnotacje pracownika socjalnego

Popranq poiyczk? splaci do dn

Odsetki w wysokoSci

1 rita i ratpo zl.
Sp ala wokresie od dnia do dnia

1 1



/nazwisko i imi?/
Zal^cznik Mr 7

Ostrowek, dnia

/zatrudniony/a w

/zamieszkaly/a/

OSWIADCZENIE o dochodzie za okres 01.01.2013 - 3L12.2013r
Stan mojej rodziny:
IP lmi$ i nazwisko uprawnionego StopieA

pokrewieristwa

oswiadczenie

Data urodzenia m-ce pracy wsp61m.
lub nauki dziecka

Oswiadczam, ze mqj miesi?czny dochod /1/12 z roku 2013 /netto/ w mojej rodzinie wynosi:
1. wynagrodzenie ze stosunku pracy ubiegajq,cego si? o swiadczenie zl.
2. wynagrodzenie ze stosunku pracy wspolmalzonka zl.
3. wynagrodzenie z innego tytulu /umowa-zlecenie, urnowa o dzielo, ryczahY

ubiegaja^cego si? o swiadczenie, wspolmaJzonka lub innego czl. rodziny zl.
4. dochod z emerytury, renty ubiegaja^cego si? o swiadczenie, wspolmalzonka lub dzieci

uprawnionych do korzystania z Funduszu zl.
5. dochod z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej /1/12 dochodu z r. ub/ zl.
6. dochod z gospodarstwa rolnego ubiegaj^cego si? o swiadczenie, wspolmalzonka lub

dzieci uprawnionych do korzystania z Funduszu ./1/12 dochodu z r.ub/ zl.
7. inne dochody: /pomoc z opieki spolecznej, zasilki rodzinne, dochod doroslych,

uczq.cych si? dzieci pozostajacych na utrzymaniu ubiegaja^cego si? o swiadczenie,
stypendia:
- studenckie, uczniowskie, socjalne zl.,
- diety: - radnego, poselskie zl.
Avpisac jakie /

Razem dochod na rodzin? zl,

Dochod na osohy w rodzinie. /\, ze dane dotycza^ce mojego dochodu sâ  zgodne z prawda_ i wyrazam zgod? na

wykorzystanie ich w celu przyznawania swiadczen socjalnych w roku

/podpis skladaj^cego oswiadczenie/
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Zalaeznik Nr
Umowa w sprawie pozyczki na cele mieszkaniowe

z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych w Urzed/ic Gminy w Ostrdwku

W dniu Wqjt Gminy Ostrowek - , zawany
dalej PRACODAWCA oraz Pan/Pani zwany/a dalej
POZYCZKOBIORCA zamieszkaly/a:
Zatrudniony/a w zawieraja^umow^ nastepuj^cej tresci:

§lPostanowieniem pracodawcy z dnia zostaia przyznana Panu/Pani
pozyczka z ZFSS przeznaczona na w
wysokosci

§2 Przyznana pozyczka podlega splacie w caiosci w ciqgu mies.
Spfata nast^puje od dnia w ratach miesi^cznych po: 1 rata
i .1 ratpo zl.

§3POZYCZKOBIORCA upowaznia PRACODAWCA do potr^cania rat pozyczki z
naleznego mu miesi^cznego wynagrodzenia za prac^.

§4Niesplacona pozyczka staje si? natychmiast wymagalna w przypadku rozwia^zania z
pljacownikiem umowy o prac? z powodow dyscyplinarnych, okreslonych przepisami kodeksu
pracy.

§5Natychmiastowa wymagalnosc spfaty pozyczki nie dotyczy sytuacji rozwi^zania umowy
o prac? z przyczyn dotycz^cych PRACODAWCY. W takim przypadku warunki splaty mogq.
bye renegocjowane w formie aneksu do umowy,

;§6W przypadku nieuregulowania we wtasciwym terminie pozyczki zaci^gni^tej przez
Pana/Pani^ z ZFSS por^czyciele wyrazaj^ zgod^ na solidarne przej^cie
sposobu splat pozyczki z ich miesi^cznych wynagrodzen.

|§7Zmiana warunkow okreslonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§8Niniejsza umowa zostala sporz^dzona w 2 jednobrzmia^cych egzemplarzach, ktore
otrzymujq POZYCZKOBIORCA i PRACODAWCA

POZYCZKOBIORCA PRACODAWCA.

Pore_czyciele:
1 .................................................................................................................

/nazwisko i imi?, adres/ .............................
/pod pis/

/nazwisko i imi$, adres/ ............................
/podpis/
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Wypeinia zaldad pracy:

Zgodnie z oswiadczeniem zlozonym do Urz^du Gminy w Ostrowku

zakwaliflkowana Pana/Pani^do grupy dochodowej

Przedzial dochodu: do

Ostrowek, dnia
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Zalacznik Nr 9
Ostrowek, dnia

Nazwisko i imi

Zatrudniony w

W6jt Gminy Ostrowek

Wniosek o zwrot kosztdw biletu
/na spektaki teatralny, film, vvidowisko, mecz, itp - wtasciwe zakresltf/

Prosz^ o cz^sciowy zwrot kosztow biletu na

w ktorym uczestniczylem/am w dniu.

Ilosc biletow w tym dzieci

Ceny biletow:

0 poniesiony koszt.

Wypefrria zaklad pracy
.. i grupa dochodowa

Dop^ata w wysokosci % = zl.

Zatwierdzam do realizacji
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Preliminarz srodkow zakfadowego funduszu swiadczeri socjalnych na rok 2014

Stan rachunku na dzieri 31.12.2013r. - 25 602,42zl
Plan na rok 2014 - 76 671 ,OOzJ./43 937-UG + 14 500-pr/edszkole+l I 276-SDS+6 958-OOPS/

Razem - 102 273,42z».

Z tego: - pozyczki na cele mieszkaniowe - 10% = 10 227,40/1.

- pomoc socjalna - 90% = 92 046,02zl.

z tego:

1. pomoc rzeczowa w postaci upominkow z okazji swia^t Wielkanocnych i Bozego Narodzenia
- 25%
2. dziatalnosc kulturalno-rozrywkowa - /bilety wst^pu na imprezy/ -1%

3. dziafalnosc turystyczno-krajoznawcza udzial osob uprawnionych w wycieczkach
krajowych lub zagranicznych organizowanych przez pracodawc? ba^dz wykupionych
indywidualnie /przedlozenie rachunku za udzial/ - 5%

4. zapomogi losowe - 2%

5. sanatoria i wczasy profllaktycznc wykupione we wlasnym zakresie /przedlozenie rachunku
za, pobyt/-1%

I
6. wypoczynek urlopowy pracownikow i emerytow -- wypoczynek zorganizowany we
wlasnym zakresie - 58%

7. wypoczynek dzieci pracownikow - kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki /rachunek za
pobyt na wypoczynku/ - 6%

8. spotkania integracyjne pracownikow, emerytow, - pozegnanie odchodza^cych na emerytur^
wraz z zakupem drobnych upominkow, spotkania z okazji swia^t, rocznic, obchodow - 2%

Sporza.dzono dnia 14.01.2014r.
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Wojt Gminy Ostrowek 7 dnicm 01.01.2014r. ustala nast^pujj\ce wysokosci kwot bazowych:

1. wypoczynek zorganizowany we wtasnym zakresie - 1 800,00/1.

2. wypoczynek dzieci pracownikow - kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska - 500,00/1

- nie wiecej nit faktyczny koszt wypoczynku

3. sanatorium i wczasy profilaktyczne - 500,00zl.

4. pomoc rzeczowa z okazji Swiqt Wielkanocnych -200,00zt

5. pomoc rzeczowa z okazji Swiaj Bozego Narodzenia - 200,00zl

Wysokosci moga^ zmienic sie w przypadku zmiany wysokosci Funduszu w trakcie roku.

Ostrowek, dnia I4.01.2014r.
^sZ?^****-s€%r
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