
ZARZ1\DZENIE NR ORG.120.14.2019 
W 6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 27 lutego 2019r 

w sprawie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych w Urz~dzie Gminy Baboszewo 
i Jednostkach organizacyjnych. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marc a 1994r. 0 zakladowym funduszu 
swiadczen socjalnych (Dz.U. z 2018 r poz. 1316 z poi n. zm.) oraz §2 ust. 2 umowy 0 prowadzenie 
wspolnej dzialalnosci socjalnej Urz~du Gminy Baboszewo i Jednostek Organizacyjnych z dnia 
22 wrzesnia 2015 r. zarz<[dza si~ co nast~puje: 

§1 
Wprowadza si~ Regulamin Gospodarowania Srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen 
Socjalnych w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Baboszewo 
tj.: Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej, Zakladzie Wodoci<[gow 
i Kanalizacji w Baboszewie stanowi<[cy zalqcznik do niniejszego Zarz<[dzenia. 

§2 
Srodki z rocznego odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych przeznacza si~ na 
nast~puj<[ce rodzaje dzialalnosci: 
- dzialalnose socjalna - 75% rocznego odpisu, 
- dzialalnose na cele mieszkaniowe - 25% rocznego odpisu. 

§3 
1. Pracownikami uprawnionymi do reprezentowania interesow pracownikow zatrudnionych 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz jednostkach organizacyjnych, 0 ktorych mowa w § 1 s<[ 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatow w Urz~dzie 
Gminy. 

2. Przedstawiciele pracownikow wybrani zostali przez zalogi poszczegolnych zakladow pracy. 
3. Osoby wskazane w ust. 1 s<[ zobowi<[zane do zapoznania pracownikow z tresci<[ niniejszego 

zarz<[dzenia. 
4. Reprezentanci interesow pracownikow, 0 ktorych mowa w ust.l dzialaj<[ w zakresie 

wynikaj<[cym z Ustawy 0 zakladowym funduszu swiadczen socjalnych oraz Regulaminu 
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych obowi<[zuj<[cego w Urz~dzie Gminy Baboszewo 
i jednostkach organizacyjnych. 

§4 
1. Traci moc Zarz<[dzenie nr 10/2015 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 22 wrzesma 2015r. 

w sprawie gospodarowania srodkami funduszu swiadczen socjalnych w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo i Jednostkach organizacyjnych zmienione Zarz<[dzeniem 13/2018 Wojta gminy 
Baboszewo z dnia 03 grudnia 2015 r. 

2. Trese regulaminu uzgodniono z pracownikami wskazanymi w §3 ust. 1 niniejszego Zarz<[dzania. 
3. Zarz<[dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

w~ 
mgr into Bogdan Janu3Z Pietru3zewski 



REGULAMIN 

Zahtcznik do 
Zarzqdzania Nr ORG.120.14.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 271utego 2019r 

ZAKLADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEN SOCJALNYCH 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy 
Baboszewo tj. Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej, Gminnej Bibliotece 

Publicznej, Zakladzie Wodocii/g6w i Kanalizacji 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku 0 zakladowym funduszu swiadczen 
socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 z p6i n. zm.) zwanej dalej "ustawq" ustala si~ w uzgodnieniu 
z przedstawicielami zalogi Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych. 

§1 
Postanowienia og61ne 

I. Regulamin okresla zasady przeznaczania srodk6w funduszu swiadczen socjalnych na 
poszczeg61ne cele i rodzaje dzialalnosci socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z uslug 
i swiadczen finansowanych z Funduszu w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz nast~pujqcych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Baboszewo: Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej, 
Gminnej Bibliotece Publicznej, Zakladzie Wodociqg6w i Kanalizacji zwanych dalej jednostkami 
organizacyjnymi. 

2. Ilekroe w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
1) Funduszu - oznacza to Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych, 
2) Regulaminie ZFSS - oznacza Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo oraz lednostkach Organizacyjnych Gminy Baboszewo tj. 
Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej, Zakladzie 
Wodociqg6w i Kanalizacji, 

3) W6jcie - oznacza to W6jta Gminy Baboszewo wykonujqcego zadania pracodawcy wobec 
pracownik6w Urz~du Gminy oraz Organu wobec jednostek organizacyjnych Gminy, 

4) GOPS - oznacza Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie, 
5) ZWIK - oznacza Zaklad Wodociqg6w i KanaJizacji w Baboszewie, 
6) GBP - oznacza Gminnq Bibliotek~ w Baboszewie, 
7) Uprawnionym - oznacza to uprawnionych do korzystania z Funduszu zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 
8) Komisji Socjalnej - oznacza to Zakladowq Komisj~ Swiadczen Socjalnych, skladajqcq si~ 

z pracownik6w powolanych przez W6jta Gminy, 
9) Przedstawicielach zalogi - oznacza to pracownik6w reprezentujqcych interesy zalogi, 

o kt6rych mowa wart. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. - 0 zakladowym funduszu 
swiadczen socjalnych. 

3. Fundusz tworzy si~ z corocznego odpisu podstawowego wraz ze zwi~kszeniami, naliczonego 
w spos6b okreslony aktualnie obowiqzujqcymi przepisami prawa. Srodki Funduszu gromadzone 
na wyodr~bnionym rachunku bankowym zwi~ksza si~ w szczeg61nosci 0 srodki, 0 kt6rych 
mowa wart. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy. 

4. Nie mozna pokrywae z Funduszu wydatk6w, kt6re nie mogq bye z niego finansowane, ani 
obciqzae Funduszu zobowiqzaniami ponad kwot~ zgromadzonq na rachunku bankowym 
srodkami Funduszu. 

5. Prowadzenie dzialalnosci socjalnej odbywa si~ zgodnie z rocznym plan em dzialalnoSci 
socjalnej . 



6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym srodki Funduszu przeehodzq na rok nast~pny. 
7. Nadz6r nad realizowaniem dzialalnosci socjalnej sprawuje W6jt. 
8. Wnioski 0 przyznanie swiadczen ze srodk6w Funduszu nalezy skladac do pracownika do spraw 

socjalnych Urz~du Gminy Baboszewo. 
9. Do zadan pracownika, kt6remu powierzono prowadzenie spraw soejalnych nalezy 

w szczeg6lnosci: 
1) udzial w opracowaniu rocznego planu dzialalnosci socjalnej, 
2) przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosk6w i dokument6w skierowanych przez 

osoby uprawnione do korzystania ze srodk6w Funduszu, 
3) organizowanie dzialalnosci socjalnej zgodnie z postanowieniami regulaminu, 
4) wsp6lpraea z Komisjq Socjalnq w zakresie gospodarowania srodkami Funduszu. 

10. Powoluje si~, w drodze zarzqdzenia, Komisjfi Socjalnq, w sklad kt6rej wchodz'l pracownicy 
wskazani przez zalogfi. Szczeg610wy tryb pracy i wyboru Komisji Socjalnej stanowi zal'lcznik 
Nr 1 do Regulaminu. 

§2 
Osoby uprawnione do korzystania ze swiadczen Funduszu 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze swiadczen Funduszu Sq: 
1) pracownicy bez wzglfidu na podstaw~ nawi'lzania stosunku pracy, rodzaju umowy 0 prac~, 

dlugosci okresu zatrudnienia oraz czlonkowie ich rodzin, 
2) emeryci i rencisci - by Ii pracownicy pracodawc6w, 0 kt6rych mowa w § 1 pkt 1 
3) czlonkowie rodzin os6b wymienionych w pkt 1 
4) czlonkami rodzin, 0 kt6rych mowa w §2 pkt 3) s'l 

a) wsp6lmalzonkowie, w tym takze pracujqcy 
b) dzieci wlasne, dzieci przysposobione oraz przyj~te na wychowanie w ramach rodziny 

zast~pczej, dzieci wsp6lmalzonka, wnuki i rodzenstwo pozostaj'lce na utrzymaniu osoby 
uprawnionej do ukonczenia 18 lat, a jezeli ksztalcq si~ w szkole - do ukonczenia nauki, 
nie dluzej jednak niz do ukonczenia 25 lat, 

c) osoby wymienione w pkt.4 lit. b w stosunku do kt6rych orzeczono znaczny lub 
umiarkowany stopien niepelnosprawnosci - bez wzgl~du na wiek. 

§3 
Przeznaczenie srodk6w Funduszu 

Srodki Funduszu przeznacza si~ w szczeg6lnosci na finansowanie (dofinansowanie) swiadczen 
socjalnych w zakresie: 

1) wypoczynku urlopowego pracownik6w w formie wczas6w pracowniczych, leczniczych, 
profilaktyczno-Ieczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawc~ lub 
organizowanego przez osoby uprawnione we wlasnym zakresie, 

2) dzialalnosci kulturalno-oswiatowej np. w postaci abonamentu, bilet6w wstfipu do kina, 
teatru, na imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe, 

3) dzialalnosci sportowo-rekreacyjnej np. w postaci abonamentu, bilet6w wst~pu na imprezy 
sportowe, 

4) pomocy materialnej osobom uprawnionym znajdujqcym si~ w szczeg6lnie trudnej sytuacji 
materialnej , rodzinnej i zyciowej, zwanej zapomog'l socjalnq (pomoc rzeczowa lub 
zapomogi pienifizne bezzwrotne), 

5) pomocy materialnej osobom uprawnionym w przypadku indywidualnych zdarzen losowych, 
dlugotrwalej choroby lub smierci, zwanej zapomogq losow'l (pomoc rzeczowa lub zapomogi 
pienifizne bezzwrotne). Przez zdarzenie losowe nalezy rozumiec min. pow6di, pozar, 
kradziez, wypadek lub naglq ci~zkq chorob~ 0 wysokich kosztach lee zenia i rehabilitacji, 
ktore dotkn~lo osob~ uprawnion'l. Przez dlugotrwal'l chorob~ rozumie si~ przebiegajqce 



ci~zko naruszenie normalnego funkcjonowania organizmu na okres przekraczajqcy 6 m-cy, 
ktore na skutek leczenia pozwoli na powrot do zdrowia, 

6) swiadczen pieni~znych zwiqzanych ze wzmozonymi wydatkami w okresie zimowym lub 
wiosenno-letnim, 

7) swiadczen rzeczowych w postaci paczek swiqteczno-noworocznych, 
8) pozyczek na cele mieszkaniowe, 
9) pomocy finansowej w zakresie opieki nad dziecmi pracownikow korzystajqcych ze 

zlobkow, klubow dzieci~cych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 

§4 
Zasady ogolne korzystania z Funduszu 

1. Swiadczenia socjalne finansowane z Funduszu majq charakter uznaniowy. Przyznanie 
i wysokosc pomocy (dofinansowania) ze srodkow Funduszu uzalezniona jest od sytuacji 
zyciowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej rowniez od sytuacji 
mieszkaniowej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 

2. Swiadczenia socjalne finansowane z Funduszu uzaleznione Sq od wielkosci posiadanych przez 
Fundusz srodkow. Wysokosc swiadczen socjalnych okresla Zalqcznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Okresla si~ trzy grupy dochodowe dla potrzeb przyznawania swiadczen z Funduszu 
w zaleznosci od sredniego miesi~cznego dochodu z roku poprzedniego w gospodarstwie 
domowym osoby uprawnionej w przeliczeniu na 1 osob~: 
1) I grupa dochodowa - wysokosc dochodu - do 1500,00zl, 
2) II grupa dochodowa - wysokosc dochodu - od 1500,01 - 3000,00zl, 
3) III grupa dochodowa - wysokosc dochodu - powyzej 3000,00 zl 

4. Osoba uprawniona przydzielana jest do grupy dochodowej zgodnie z wysokosciq na podstawie 
oswiadczenia 0 dochodzie przypadajqcym na osob~ w rodzinie, wskazanym w oswiadczeniu 
pracownika, stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do Regulamin. 

5. Swiadczenia socjalne finansowane z Funduszu Sq przyznawane na wniosek uprawnionego, 
z zastrzezeniem §7 ust. 1 § 8 i § 10. Wniosek nalezy zlozyc do wyznaczonego pracownika 
prowadzqcego sprawy socjalne. Wzor wniosku 0 przyznanie swiadczen lub pomocy stanowi 
zalqcznik nr 4 do Regulaminu. 

6. Formy dzialalnosci socjalnej organizowanej przez pracodawc~ i nie wymagajqcej wniosku 
pracownika nie wymagajq oceny pod wzgl~dem sytuacji materialno-bytowej. 

§5 
Warunki korzystania z Funduszu 

1. Osoby uprawnione ubiegajqce si~ 0 swiadczenie socjalne zobowiqzane Sq do zlozenia 
pisemnego oswiadczenia 0 wysokosci sredniego miesi~cznego dochodu z roku poprzedniego do 
31 marca kazdego roku, wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik Nr 3 do Regulaminu. 

2. Do 31 marca danego roku swiadczenia socjalne Sq przyznawane w oparciu 0 zlozone 
oswiadczenia z roku poprzedniego, chyba ze osoba uprawniona zlozy wczesniej no we 
oswiadczenie. 

3. W przypadku zmiany sytuacji zyciowej i rodzinnej osoba uprawniona zobowiqzana jest do 
zlozenia nowego oswiadczeni, ktore stanowi podstaw~ do przyznania swiadczenia. 

4. W przypadku ubiegania si~ 0 swiadczenia 0 ktorych mowa w §3 pkt. 4), 5) i 9) uprawniony 
zobowiqzany jest przedstawic do wglqdu dokumenty potwierdzajqce wystqpienie odpowiednio 
zdarzenia losowego, choroby, smierci, dowody potwierdzajqce wydatki zwiqzane z: zaistnialym 
zdarzeniem losowym, dlugotrwalq chorobq, opiekq nad dziecmi korzystajqcymi ze zlobkow, 
klub6w dzieci~cych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 

5. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, w celu weryfikacji oswiadczenia, 0 kt6rym mowa 



w ust. 1 W6jt moze zaz'ldae przedlozenia dodatkowych dokument6w np. rocznego zeznania 
podatkowego pracownika i jego malzonka, tytul prawny do nieruchomosci, zaswiadczenie 
z urz~du skarbowego, decyzji 0 przyznanych platnosciach bezposrednich, zaswiadczenia 
o posiadaniu gospodarstwa itp. 

6. Wst~pnej kwalifikacji wniosku dokonuje pracownik prowadz'lcy sprawy socjalne, kt6ry 
przekazuje wniosek do zaopiniowania Komisji Socjalnej. 

7. Komisja socjalna rozpatruje wniosek i wydaje opini~, w trakcie rozpatrywania wniosku komisja 
moze prosie wnioskodawc~ 0 dodatkowe dokumenry lub wyjasnienia. 

8. Zaopiniowany wniosek przedkladany jest W6jtowi Gmioy celem zatwierdzenia i przyznania 
swiadczenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek moze zostae zwr6cony do ponownego 
rozpatrzenia. W sytuacji ponownego pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisj~ 

Socjaln'l, W6jt Gminy zatwierdza decyzj~ Komisji Socjlanej. Odmowa przyznania swiadczenia 
musi bye sporz'ldzona na pismie i zawierae wyczerpuj'lce uzasadnienie odmowy. 

§6 
Swiadczenie urlopowe 

1. Wnioski 0 dofinansowanie wypoczynku urlopowego Sq skladane najp6zniej na 7 dni przed 
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. 

2. Warunkami dofinansowania wypoczynku urlopowego jest zlozenie przez pracownika 
zatwierdzonego wniosku 0 udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 

3. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego przysluguje pracownikom Urz~du Gminy 
i lednostek Organizacyjnych i mozna z niego skorzystae 1 raz w danym roku kalendarzowym. 

4. W przypadku nie wykorzystania przez pracownika urlopu w okreslonym wymiarze, swiadczenie 
urlopowe nie przysluguje, a wyplacone podlega zwrotowi. 

5. W szczeg61nych przypadkach, wniosek 0 swiadczenie urlopowe moze zostae zlozony po 
wykorzystaniu urlopu. 

6. Kwoty dofinansowania do wypoczynku urlopowego ustala si~ w tabeli wysokosci swiadczen 
socjalnych stanowi'lcej za1'lcznik Nr 2 do Regulaminu, bior'lc pod uwag~ sredni miesi~czny 
doch6d, 0 kt6rym mowa w tej tabeli. 

§7 
Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa i sportowo-rekreacyjna 

1. Finansowanie (dofinansowanie) w zakresie dzialalnosci kulturalno-oswiatowej i sportowo
rekreacyjnej przysluguje pracownikom Urz~du Grniny Baboszewo i pracownikom lednostek 
Organizacyjnych wymienionych wyzej . 

2. Dzialalnose kulturalno-oswiatowa i sportowo-rekreacyjna moze bye organizowana: 
1) przez pracodawc~ - swiadczenie udzielane jest w ramach zbiorowej dzialalnosci socjalnej 

i nie wymagaj'l wniosku 
2) lub we wlasnym zakresie przez pracownik6w - dofinansowanie przyznawane jest na 

wniosek pracownika w wysokosci okreslonej w za1'lczniku or 2 do Regulaminu. 
3. Czlonkom rodziny pracownika przysluguje, w zakresie dzialalnosci okreslonej w ust.1, 

dofinansowanie w wysokosci do 10%. L'lczne dofinansowanie przyznane pracownikowi 
i czlonkom jego rodziny nie moze przekroczyc maksymalnej kwoty okreslonej dla pracownika 
w za1'lczniku or 2 do Regulaminu. 

4. Dofinansowanie, 0 kt6rym mowa w ust. 3 przyznawane jest na wniosek pracownika. 
5. Emeryci i rencisci (byli pracownicy) korzystaj'l z dofinansowania w zakresie dzialalnosci 

okreslonej w ust.l, organizowanej we wlasnym zakresie, w wysokosci do 50% kwoty okreslonej 
w za1'lczniku or 2 do Regulaminu przysluguj'lcej pracownikowi. Dofinansowanie przyznawane 
jest na wniosek emeryta lub rencisty. 



§8 
Swiadczenia pieni~zne zwi'lzane z wzmozonymi wydatkami 

w okresie zimowym lub wiosenno-Ietnim 

1. Swiadczenia pieni~zne zwiqzane z wzmozonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosenno
letnim przyslugujq pracownikom Urz~du Gminy Baboszewo i pracownikom lednostek 
Organizacyjnych wymienionych wyzej. 

2. Swiadczenia udzielane Sq w ramach zbiorowej dzialalnosci socjalnej i nie wymagajq wniosku. 
3. Swiadczenie przyznawane jest przez W6jta Gminy w porozumieniu z Komisjq Socjalnq. 

§9 
Pomoc finansowa w zakresie opieki nad dziecmi 

1. Pomoc finansowa w zakresie opieki nad dzieemi pracownik6w korzystajqcych ze i.lobk6w, 
klub6w dzieci~cych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przysluguje 
pracownikom Urz~du Gminy Baboszewo i pracownikom lednostek Organizacyjnych 
wymienionych wyzej na indywidualny wniosek osoby uprawnionej. 

2. W przypadku kiedy osobami uprawnionymi jest dwoje rodzic6w lub opiekun6w, 0 pomoc w 
tym zakresie moze ubiegae si~ tylko jedna z tych os6b. 

3. Wysokose pomocy finansowej okreslona zostala w Zalqczniku nr 2 do Regulaminu i odnosi si~ 
do faktycznie poniesionych oplat przez osob~ uprawnionq do dnia zlozenia wniosku. Poniesione 
oplaty muszq bye udokumentowane. 

§10 
Swiadczenia rzeczowe w postaci paczek swi'lteczno-noworocznych 

1. Swiadczenia rzeczowe w postaci paczek swiqteczno-noworocznych dla dzieci Sq organizowane 
przez pracodawc~ w ramach zbiorowej dzialalnosci socjalnej i nie wymagajq wniosku. 

2. Warunkiem przyznania swiadczenia jest wskazanie w oswiadczeniu danych dzieci. 
3. Swiadczenie przysluguje dzieciom pracownik6w Urz~du Gminy i lednostek Organizacyjnych 

do ukonczenia 16 roku zycia, przyjmujqc, ze rok w kt6rym dziecko konczy 16 lat jest ostatnim, 
w kt6rym przysluguje swiadczenie. 

4. Wysokose swiadczen okresla zalqcznik Nr 2 do Regulaminu. 

§11 
Pozyczki na cele mieszkaniowe 

1. Pozyczki zwrotne lub cz~sciowo zwrotne na cele mieszkaniowe mogq bye udzielane ty lko dla 
pracownik6w Urz~du Gminy i lednostek Organizacyjnych. 

2. Pozyczki, 0 kt6rych mowa udzielane Sq na: 
1) remont i modernizacj~ lokalu mieszkaniowego lub budynku mieszkalnego, 
2) na zakup gruntu lub prawa uzytkowania wieczystego pod budow~ domu mieszkalnego lub 

lokalu mieszkalnego stanowiqcego odr~bnq nieruchomose, 
3) na kupno, budow~, rozbudow~ budynku mieszkalnego lub lokalu w domu mieszkalnym, 
4) uzupelnienie wklad6w do Sp6Idzielni Mieszkaniowej lub innej Sp6ldzielni Mieszkaniowo

Budowlanej, 
5) wykup zajmowanych lokali na wlasnose, 
6) przebudow~ pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne. 

3. Wnioski 0 przyznanie pozyczki mieszkaniowej wraz z dokumentami potwierdzajqcymi 
zasadnose jej przyznania oraz wskazaniem por~czycieli, kt6rymi mogq bye wylqcznie 
pracownicy Urz~du Gminy lub/i lednostek Organizacyjnych zatrudnieni na czas nieokreslony, 



s,! przyjmowane przez pracownika prowadz'!cego sprawy socjalne i rejestrowane wedlug 
kolejnosci wplywu. Pracownik moze por~czyc najwyzej 2 pozyczki. Wnioski 0 przyznanie 
pozyczki mieszkaniowej mozna skladae dopiero po splacie poprzednio otrzymanej pozyczki. 

4. Wniosek wraz z dokumentami przedkladany jest Komisji Socjalnej celem zaopiniowania. 
5. Decyzj~ 0 przyznaniu osobie uprawnionej pozyczki mieszkaniowej, po uwzgl~dnieniu opinii 

Komisji Socjalnej, podejmuje Wajt Gminy zawieraj,!c z ni,! pisemn,! umow~ pozyczki, w ktarej 
ustala: 
1) form~ pozyczki, 
2) jej wysokosc, 
3) warunki splaty/oprocentowanie, form~ i okres splaty, zabezpieczenie splaty/ 
4) zasady i warunki rozliczenia si~ pozyczkobiorcy w przypadku rozwi,!zania stosunku pracy. 

6. Wzar umowy pozyczki na cele mieszkaniowe stanowi zal'!cznik Nr 5 do Regulaminu. 
7. Pozyczki mieszkaniowe podlegaj,! oprocentowaniu w wysokosci 1,0% w skali roku. Okres 

splaty pozyczki jest uzgodniony przez strony i nie moze bye dluzszy nii. 15 miesi~cy, a w 
przypadku osab 0 niskich dochodach moze bye przedlui.onych do 2 lat. Splata poi.yczki 
rozpoczyna si~ nie painiej niz w nast~pnym miesi,!cu po jej otrzymaniu. 

8. Warunkiem przyznania kolejnej pozyczki mieszkaniowej jest calkowita splata poprzedniej 
pozyczki, zas jej udzielenie uzalei.nione jest od posiadanych srodk6w funduszu przeznaczonego 
na cele mieszkaniowe. 

9. W szczegalnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek pozyczkobiorcy decyzjq 
Wajta, po uwzgl~dnieniu stanowiska Komisji Socjalnej, w/w zasady mog,! bye ustalone 
odr~bnie. 

10. Pracownicy zatrudnieni na umow~ 0 prac~ na czas okreslony mogq ubiegae si~ 0 poi.yczk~ pod 
warunkiem ustalenia indywidualnego okresu splaty tak, aby kmJczyl si~ on przed rozwi,!zaniem 
umowy 0 prac~ . 

11. W razie rozwi,!zania umowy 0 prac~ przez pracownika lub zaklad pracy z winy pracownika, nie 
splacona kwota pozyczki podlega natychmiastowej splacie w calosci. W uzasadnionych 
przypadkach tj . rozwi,!zanie umowy przez zaklad z przyczyn dotycz'!cych zakladu pracy za 
porozumieniem stron, przejscie na emerytur~ lub rent~, nie splacona cz~se pozyczki podlega 
splacie na warunkach odr~bnie uzgodnionych mi~dzy pracodawC'l i poi.yczkobiorcq. W sytuacji 
spomej pozyczka splacana jest na dotychczasowych zasadach. W razie smierci pozyczkobiorcy 
kwota nie splaconej pozyczki ulega umorzeniu. 

12. W przypadku niesplacenia 2 kolejnych rat pozyczki wzywa si~ dluznika na pismie do 
uregulowania naleznosci w wyznaczonym terminie, 0 czym zawiadamia si~ takze por~czycieli. 

13. W przypadku nie uregulowania przez dluznika zadluzenia w ustalonym terminie naleznosci 
potr'!ca si~ z wynagrodzen por~czycieli. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach 
por~czyciel, kt6ry znajduje si~ w trudnej sytuacji materialnej, i.yciowej i rodzinnej moze 
ubiegae si~ 0 cz~sciowe umorzenie splaty zadluzenia pozyczkobiorcy. Wniosek 0 umorzenie 
sklada si~ do pracownika ds socjalnych, a ten przedklada go Komisji Socjalnej do 
zaopiniowania oraz W6jtowi do zatwierdzenia. 

14. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pozar, 
katastrofa budowlana, kradziez oraz trudnej sytuacji materialnej, zyciowej i rodzinnej, 
pozyczkobiorca moze ubiegac si~ 0 cz~sciowo bezzwrotn'! pomoc mieszkaniow,!, cz~sciowe lub 
calkowite umorzenie nie splaconej pozyczki lub zawieszenie jej splaty na okres do 6 m-cy. 

15. Zmiana regulaminu nie powoduje zmian warunk6w splat pozyczek okreslonych w umowach juz 
zawartych z pozyczkobiorcami. 

§12 
Tryb odwolania 

Odmowa przyznania 5wiadczenia, 0 kt6re ubiega si~ osoba uprawniona - z uwagi na jego 
uznaniowy charakter - nie rna charakteru roszczeniowego. 



§13 
Rozliczanie swiadczen przyznanych przed wejsciem w zycie ReguJaminy ZFSS 

Pozyczki mieszkaniowe oraz pozostale swiadczenia socjalne, kt6re zostaly udzielone uprawnionym 
przed dniem wejscia w zycie niniejszego Regulaminu b~dq rozliczane na zasadach okreslonych 
dotychczasowym Regulaminem. 

§14 
Postanowienia koncowe 

1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje si~ obowiqzujqce przepisy prawa. 
3. Regulamin udost~pnia si~ do wglqdu kazdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na 

jej zqdanie. 

W6jt~i~ewo 

···········.(~9··· · ·· ·· · ·· · ·· ·· 
Potwierdzenie uzgodnienia: mgr ini. Bogdo" Janusz Pietruszewski 

Skarbnik Gminy - Anna Guzanowska .. .... ~) j) " 
Klerownlka GOPS - Barbara KoclUber .... UUf/;;;' 
Kierownik ZWIK - Krzysztof Kruszewski . . :t;::4 .. '. '--~/ 

Kierownik GBP - Malgorzata Bugajewska ...... .. ........ Q. () 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelski - Katarzyna Gierkows~;~ .... \:!;J!y ...... .. .... .. 
Kierownik Referatu Organizacyjnego - Marta Dygan . .. .. ....... v;::(:':-l · .. ··· .. ···· if "'''''''' 
Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - Robert Krysiak .. . . v.~1)/.) 

Klerownik Referatu Finansowo~podatkowego - Renata lankowska . .. ~~/ ...... ...... . 

Klerowmk Referatu Gospodarki KomunalneJ - Radoslaw Balcerzak....... . . ...... .. ..... . 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruch osciami i Odpadami 

Komunalnymi, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Wojciech Wolder .~~ . ... 



Zalqcznik Nr 1 
do Regulaminu ZFSS 

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ 

§ 1 

Postanowienia og6lne 
1. Niniejszy Regulamin Komisji Socjalnej, zwany dalej "Regulaminem", okresla tryb 

powolywania oraz zadania i zasady dzialania Komisji Socjalnej, zwanej dalej "Komisjq". 
2. Komisj~ powoluje i odwoluje Wojt w drodze zarzqdzenia. 
3. W sklad Komisji wchodzq: 

1) dwoch przedstawicieli Urz~du Gminy, wybranych przez pracownikow w drodze 
glosowania; 

2) jeden przedstawiciel Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wskazany przez 
pracownikow GOPS; 

3) jedne przedstawiciel Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji wskazany przez pracownikow 
ZWIK; 

4) jeden przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej wskazany przez pracownikow GBP. 
4. Czlonkowie Komisji wybierajq sposrod siebie Przewodniczqcego i Zast~pc~ 

Przewodniczqcego. 
5. Kadencja Komisji Socjalnej trwa 3 lata. 
6. Czlonkostwo w Komisji Socjalnej wygasa z dniem: 

1) uplywu terminu powolania; 
2) ustania stosunku pracy; 
3) odwolania przez organ powolujqcy. 

7. W przypadku wygasni~cia czlonkostwa w Komisji, organ powolujqcy czlonka Komisji 
niezwlocznie uzupelnia sklad Komisji a nowego przedstawiciela zgodnie z zasadami 
okreslonymi w ust. 3. 

8. Do zadari Komisji nalezy: 
1) opracowywanie projektu wykorzystania srodkow Zakladowego Funduszu Swiadczen 

Socjalnych, zwanego dalej "ZFSS", w ramach przyznanego limitu; 
2) podzial srodkow zgodnie z tabelami wysokosci doplaty do swiadczeri socjalnych; 
3) rozpatrywanie wnioskow zlozonych przez uprawnione a przyznanie swiadczenia z ZFSS 

przewidzianych w Regulaminie ZFSS; 
4) weryfikacja oswiadczeri skladanych przez osoby uprawnione; 
5) biezqca analiza poniesionych wydatkow; 
6) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale srodkow ZFSS; 
7) inicjowanie i organizowanie roznych form zbiorowej dzialalnosci kulturalno-oswiatowej 

oraz sportowo-rekreacyjnej, paczek dla dzieci; 
8) przygotowanie sprawozdania z dzialalnosci socjalnej. 

9. Prace biurowo-administracyjne Komisji, w tym w szczegolnosci informowanie a terminie 
i miejscu posiedzeri czlonkow Komisji, opracowywanie dokumentacji, komunikowanie 
decyzji wnioskodawcom i Wojtowi, informowanie a ZFSS i pracy Komisji osob 
uprawnionych do ubiegania si~ 0 swiadczenia, wykonuje wskazany przez pracodawc~ 



pracownik ds. socjalnych, 0 kt6rym mowa w §1 ust. 9 Regulaminu ZFSS, zwany w dalszej 
cz~sc Regulaminu "sekretarzem Komisji". 

10. Sekretarz Komisji nie jest jej czlonkiem. 

§2 

Zasady dzialania Komisji 
1. Do zadan Komisji Socjalnej 
2. Ustala si~ nast~pujqcy tryb zalatwiania wniosk6w 0 przyznanie swiadczen z ZFSS: 

1) wnioski skladane Sq u sekretarza Komisji posiadajqcego upowainienie do uzyskiwania 
informacji kadrowych (data zatrudnienia, termin do kt6rego zawano umow~ 0 prac~, 

wysokosc zarobk6w, nieobecnosci, kartoteka socjalna); 
2) wnioski 0 przyznanie swiadczenia Sq ewidencjonowane przez sekretarza Komisji i 

wst~pnie weryfikowane w zakresie kompletnosci; 
3) Komisja sprawdza prawidlowosc i kompletnosc wpis6w we wniosku, cz~stotliwosc 

korzystania z pomocy finansowej oraz podejmuje decyzj~ 0 przyznaniu/nieprzyznaniu 
swiadczenia; 

4) decyzj~ komisji, sekretarz Komisji Socjalnej przedhlada W6jtowi: 
a) po zatwierdzeniu przez W 6jta decyzji komisji sporzqdza zlecenie wyplaty do 

Referatu Finansowego. Zlecenie wyplaty swiadczenia sprawdza pod wzgl~dem 
merytorycznym przewodniczqcy Komisji lub jego zast~pca, a zatwierdza do wyplaty 
W6jt lub osoba przez niego upowazniona, 

b) w przypadku zwrocenia przez W6jta wniosku do ponownego rozpatrzenia, 
przekazuje komisji razem z uwagami W6jta wniesionymi na pismie, po ponownym 
rozpatrzeniu wniosku ponownie przedhlada go W6jtowi, kt6ry zatwierdza ostatecznq 
decyzj~ Komisji Socjalnej . 

3. Wnioski rozpatrywane przez Komisj~ wraz z zalqcznikami przechowywane 
sekretarza Komisji zgodnie z przepisami prawa. 

4. Decyzje odmowne Komisji lub W6jta wymagajq pisemnego uzasadnienia. 

§3 

Podejmowanie decyzji przez Komisj~ 

Sq przez 

1. Komisja podejmuje decyzje w zakresie realizacji zadan przewidzianych niniejszym 
Regulaminem na posiedzeniach. 

2. Decyzj~ 0 zwolaniu posiedzenia Komisji podejmuje przewodniczqcy Komisji, 
a w przypadku jego nieobecnosci Zast~pca Przewodniczqcego w porozumieniu z jej 
czlonkami oraz sekretarzem Komisji. 

3. Przewodniczqcy Komisji lub osoba go zast~pujqca zapewnia sprawny i prawicllowy przebieg 

obrad. 
4. Decyzje podejmowane Sq wi~kszosciq glos6w przy obecnosci co najmniej 3 czlonk6w 

Komisji w tym w obecnosci Przewodniczqcego lub jego Zast~pcy. 
5. W przypadku r6wnej liczby glos6w, decydujqcy glos nalezy do Przewodniczqcego Komisji 

lub w czasie jego nieobecnosci do Zast~pcy. 
6. Decyzja Komisji odnotowana jest na wniosku osoby ubiegajqcej si~ 0 swiadczenie. 
7. 0 zatwierdzonej przez W6jta decyzji Komisji, sekretarz Komisji Socjalnej informuje 

wnioskodawc6w. 



§4 

Dokumentowanie pracy Komisji 

1. Posiedzenia Komisji s'l protokolowane. Protokoly sporz'ldza sekretarz Komisji Socjalnej. 
2. Podpisany przez wszystkich obecnych czlonk6w Komisji protok61 przechowywany jest 

przez sekretarza Komisji Socjalnej. 
3. Dokumentacja pracy Komisji przechowywana jest przez sekretarza Komisji. 

§5 

Plan dochod6w i wydatk6w ZFSS 
1. Komisja Socjalna przy wsp61pracy z Referatem Finansowym sporz'ldza roczny plan 

dochod6w i wydatk6w na poszczeg6lne rodzaje dzialalnosci socjalnej w terminie nie 

dluzszym niz do konca grudnia kazdego roku kalendarzowego. 
2. Roczny plan dochod6w i wydatk6w zatwierdza W6jt. 
3. W terminie do konca stycznia kazdego roku, sekretarz Komisji obowi'lzany jest sporzqdzic 

sprawozdanie z rozdzialu srodk6w z Funduszu za rok poprzedni i przedstawic go Komisji 

i W6jtowi. 
4. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w ust. 3 pozostaje do wglqdu pracownik6w u sekretarza 

Komisji. 
§6 

Przestrzeganie przepis6w prawa 
1. Czlonkowie Komisji oraz jej sekretarz obowiqzani Sq do scislego przestrzegania ustawy 

o Zakladowym Funduszu Swiadczen Socjalnych, Regulaminu Gospodarowania Srodkami 
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych oraz do zachowania szczeg6lnej poufnosci 
przekazywanych przez wnioskodawc6w danych oraz kierowania si~ zasadq bezstronnosci, 
sprawiedliwej oceny wlasciwej gospodarnosci srodkami, a takze wykonywania pracy 

zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych. 
2. W6jt upowaznia czlonk6w Komisji oraz jej sekretarza do przetwarzania danych osobowych 

w celach zwiqzanych z praCq Komisji. 
§7 

Postanowienia koncowe 
1. Regulamin Komisji Socjalnej wchodzi w zycie wraz z Regulaminem Zakladowego 

Funduszu Swiadczen Socjalnych. 
2. W przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych, W6jt moze wyrazic zgod~ na odstqpienie od 

procedur okreslonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Wszelkie zmiany w tresci Regulaminu wymagaj'l formy pisemnej i trybu obowi'lzujqcego 
przy jego ustalaniu i wprowadzaniu. 



Zalilcznik Nr 2 
do Regulaminu ZFSS 

Tabela wysokosci swiadczeii socjalnych dla os6b uprawnionych 

Rodzaj swiadczenia 
Wysokosc swiadczenia dla osoby uprawnionej w skali roku 

I II III z ZFSS 
grupa dochodowa grupa dochodowa grupa dochodowa 

Wypoczynek urlopowy 600,00 zl 550,00zl 500,00zl 

Dzialalnosc kulturalno-
100% 80% 60% 

oswiatowa, dzialalnosc 
poniesionych poniesionych poniesionych 

sportowo-rekreacyjna 
organizowana we wlasnym 

koszt6w, lilcznie nie koszt6w, lilcznie nie koszt6w, lilcznie nie 

zakresie przez osob~ 
wi~cej nii wi~cej nii wi~cej nii 

uprawnionil 
150,00 zl 125,00 zl 100,00 zl 

Zapomoga losowa 
Do kwoty Dokwoty Do kwoty 
2200,00 zl 2000,00 zl 1800,00 zl 

Zapomoga socjalna 
Do kwoty Do kwoty Do kwoty 
800,00 zl 700,00 zl 600,00 zl 

Pomoc finansowa w zakresie 
opieki nad dziecmi 

40% 30% 20% 
pracownik6w korzystaj ilcych 

oplat lilcznie nie oplat lilcznie nie oplat lilcznie nie 
ze ilobk6w, klub6w 
dzieci~cych, przedszkoli i 

wi~cej nii wi~cej nii wi~cej nii 

innych form wychowania 
300,00 zl 250,00 zl 200,00 zl 

przedszkolnego 

Swiadczenia pieni~ine 
zwiilzane z wzmoionymi 

Do kwoty Dokwoty Do kwoty 
wydatkami w okresie 
zimowym lub wiosenno-

600,00 zl 550,00 zl 500,00 zl 

letnim 

Swiadczenie rzeczowe w 
W ramach zbiorowej dzialalnosci socjalnej 

postaci paczek swiilteczno-
noworocznych 

Do kwoty 70,00 zl 

Poiyczki z ZFSS udzielane 
Do kwoty 4500,00 zI 

na cele mieszkaniowe 



Zalqcznik Nr 3 
do Regularninu ZFSS 

(imi~ i naz.wisko) 

ad res zamieszkania 

jednostka organizacyjna 

OSWIADCZENIE 

1. Oswiadczam, ze sredni miesi~czny doch6d** z roku poprzedniego ... .......... w maim 
gospodarstwie domowym wynosi w przeliczeniu na 1 osob~; 

a) do 1500,OOzl - I grupa dochodowa* 

b) ad 1501,OOzl- 3000,OOzl- II grupa dochodowa* 

c) powyzej 3000,OOzl- III grupa dochodowa* 

2. Oswiadczam, ze moja rodzina prowadzqca wsp61ne gospodarstwo domowe, sklada sit; 
z nastt;plljqcych os6b (w tym dzieci do 18 roku Zycia lub do 25 roku zycia, jesli pobierajq 
nauke); 

Stosunek 
Data urodzenia 

Lp. Imill i nazwisko 
pokrewieristwa lub 

(dotyczy dzieci 
inny do skladajqcego 

oswiadczenie pracownik6w) 

Pracownik* 
X 

emerytlrencista * 

3. Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 
za skladanie nierzetelnych oswiadczen - oswiadczam, ze podane przeze mnie wyzej informacje 
Sq prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

4. W przypadku zmiany sytuacji Zyciowej i rodzinnej zobowi'lzuje sit; do zlozenia nowego 
oswiadczenia. 

5. Wyrazam zgodt; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oswiadczenill dla 
ce16w zwiqzanych z otrzymaniem swiadczenia z zakladowego fllndllszll swiadczei\ socjalnych 
oraz zapoznalem sit; z klallzlllq informacyjnq dotycz'lCq przetwarzania danych osobowych. 

(data i podpis osoby ubiegajqcej si~ 
a swiadczenie z ZFSS) 



Objasnienia do oswiadczenia 

* wlasciwe podkreslic 
** za sredni miesi~czny dochiid uwaza si~ doch6d ze wszystkich :h6de! pracownika i wszystkich os6b 
prowadz'lcych wsp61ne gospodarstwo domowe z roku poprzedniego w przeliczeniu na 1 osob~. 

Przez doch6d na potrzeby ustalenia prawa do swiadczen z funduszu nalezy rozumiec wszystkie uzyskane przychody 
w rozumieniu ustawy 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych, zar6wno podlegajqce opodatkowaniu jak 
i zwolnione z tego podatku, np.: wynagrodzenie za prac~ oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie, 
wynagrodzenie za prac~ w godzinach nadliczbowych, renty, emerytury, zasilki i swiadczenia wyplacane przez 
powiatowy urz'ld pracy i osrodek pomocy spolecznej, wynagrodzenia z tytulu um6w 0 charakterze cywilnopl'awnym -
zlecenia, 0 dzielo, najmu, dzierzawy itp., po odj~ciu kosztow ich uzyskania oraz oplaconych skladek na ubezpieczenie 
spoleczne (poz ... dochod po odliczeniach w zeznaniu podatkowym). 

W przypadku dochodu z dzialalnosci gospodarczej opodatkowanej na zasadach og61nych oraz podatkiem liniowym 
nalezy wykazae faktycznie uzyskany doched, nie nizszy jednak niz zadeklarowana podstawa wymiaru skladek na 
ubezpieczenia spoleczne, a jezeli z tytulu prowadzenia tej dzialalnosci nie istnieje obowi'lzek ubezpieczenia 
spolecznego, przyjmuje si~ kwot~ najnizszej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne. 
(http://www.stat.gov.pl ) 

W przypadku dzialalnosci gospodarczej opodatkowanej w sposob zryczaltowany (np. w formie karty podatkowej) 
przyjmuje si~, ze doched jest rowny zadeklarowanej podstawie wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne. 

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego uznaje si~, ze jest on rowny przeci~tnemu dochodowi 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, oglaszanemu corocznie w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa Glownego Urz~du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym. 

W zwiqzku z powyzej przytoczonq definicjq .. dochodu brutto" przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym 
Wnioskodawcy, nie uwzgl~dnia si~ mi~dzy innymi: swiadczen rodzinnych wyplacanych na podstawie przepisow 
o swiadczeniach rodzinnych, dodatkow rodzinnych i piel~gnacyjnych, swiadczen 500+, dobry start; swiadczen pomocy 
materialnej dla uczni6w, student6w, uczestnik6w studi6w doktoranckich i os6b uczestniczqcych w innych formach 
ksztalcenia, pochodzqcych z budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego oraz ze srodk6w wlasnych 
szk61 i uczelni - przyznanych na podstawie przepis6w 0 systemie oswiaty. 

Gdy w momeneie skladania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) czlonek rodziny utracil dane h6dlo 
dochod6w (np. bezrobocie czy przejScie na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za poprzedni rok podaje si~ 
aktualnie osiqgany doch6d, przez t~ osob~, a nast~pnie wylicza si~ sredni miesi~czny doch6d rodziny, zgodnie 
z zasadami podanymi powyzej. 

w przypadku nawiqzania umowy 0 prac~. (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik sklada oswiadczenie 
o dochodach przy podpisywaniu umowy 0 prac~, w kt6rej zawiera doch6d za poprzedni rok kalendarzowy, 

- . 

a w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochod6w za rok poprzedni - wysokose dochod6w ..-... 
ustalana jest na podstawie aktualnych skladnik6w wynagrodzenia. 

Osoba, kt6ra nie dozy oswiadczenia nie bt:dzie mogla w danym roku korzystac z swiadczen finansowanych 
zZFSS. 

Oswiadczenie zlozone przez pracownika jest dokumentem w swietle art. 245 kodeksu post~powania cywilnego, 
a prawdziwosc danych w nim zawartych, potwierdzona wlasnor~cznym podpisem osoby skladajqcej oswiadczenie 
moze bye weryfikowana w trybie art. 253 tego kodeksu 



Zalqcznik Nr 4 
do Regulaminu ZFSS 

(imi~ i nazwisko) 

adres zamieszkania 

jednostka organizacyjna 

WNIOSEK 
o przyznanie swiadczenia socjalnego 

A. 
Prosz~ 0 przyznanie swiadczenia socjalnego z Funduszu Swiadczen Socjalnych w zakresie: 

wypoczynku urlopowego*, 
dzialalnosci kulturalno - oswiatowej*, 
dzialalnosci sportowo - rekreacyjnej*, 
zapomogi losowej*, 
zapomogi socjalnej*, 
pomocy finansowej w zakresie opieki nad dziecmi pracownikow korzystajqcych ze 
ilobk6w, klub6w dzieci~cych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*, 
innego swiadczenia lokreslic jakie/ .. .................................... .... ........................................ .. .. ... .. . 

B. 
Ja niiej podpisany, niniejszym oswiadczam, ie: 
1) w okresie od ..................................... do.................................... b~d~ przebywac na urlopie 

wypoczynkowym i b~d~ korzystal/a z wczasow zorganizowanych, wczasow organizowanych we 
wlasnym zakresie, sanatorium, wycieczki .. ... ...................................... . 

** 
lokreslic jakich i gdziel 

2) Mam nast~pujqcq sytuacj~ losowi!, materialnq, iyciowq i rodzinnq**: 
Idotyczy os6b ubiegajqcych s i~ 0 zapomog~ losowq, socjalnq, pomoc materialnql 

Zalqczam*1 przedstawiam do wglqdu nast~pujqce dokumenty*: 

1 ..................................... . 

2 .......... ... ... .. .. .. ............... . 

Idata i podpis wnioskodawcyl 



C. 
1) Opinia pracownika prowadzqcego sprawy socjalne: 
.... ....... .. ........................................... ............................................... .. .................... , ........ .... ... .............. ... .. ...... ... . 

................................ , .............................................................................. ....... .................................... .. ... ... ....... . 

Idata i podpis pracownikal 

2) Decyzja Komisji Socjalnej: 

Komisja Socjalna podj~la decyzj~ przyznac*/nie przyznac"I, pomoc w wysokosci .. . ....... ........................ zl 

z uwagi na .... .................... ..... .... ... ........... ..... ....... ... .. .... .. ................. ... ... .. ........ ... .. ... .. .. . .. ... ....... ......... ......... . 

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

3) Decyzja W6jta Gminy: 

• zatwierdzam decyzj~ Komisji Socjalnej* 

Idata i podpis Przewodnicz'lcego/Zast~pcy 
Przewodnicz'lcego Komisji Socjalnejl 

• nie zatwierdzam decyzji Komisji Socjalnej i przekazuj~ do ponownego rozpatrzenia z uwagi na" 

Baboszewo, dnia .. ............................ .... ... . 

Wajt Gminy Baboszewo 

PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU 
4) Decyzja Komisji Socjalnej: 

Komisja Socjalna podj~la decyzj~ przyznac*/nie przyznac*I, pomoc w wysokosci ....................... .. ........ zl 

z uwagi na .... ............................ ......... ...... .............. ...... ... .... .. ........ ... ... .. ........................... . ............... . 

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

5) Decyzja W6jta Gminy: 
• zatwierdzam decyzj~ Komisji SocjaJnej 

Baboszewo, dnia ...................... ............. .. . 

• podkreslic wlasciwe 
•• wypelnic jesli dotyczy 

Idata i podpis Przewodniczqcego/Zast~pcy 
Przewodniczqcego Komisji Socjalnejl 

Wajt Gminy Baboszewo 



Zalqcznik Nr 5 
do Regulaminu ZFSS 

UMOWA 

w sprawie pozyczki na cele mieszkaniowe 

z Zakladowego Funduszu Swiadczeii Socjalnych 

W dniu ............ .... pomit;dzy Urzt;dem Gminy w Baboszewie, w imieniu ktorego dziala Wojt 

Gminy Baboszewo - ........ .. . ................ .... .......... .. ........... . ........... .. ........ ... . . 

a 

Paniq/Panem zwanq dalej "pozyczkobiorcq" , zamieszkalq 

w ........................................................ zatrudnionq w ....................................................................... . 

legitymujqcego sit; dowodem osobistym wydanym przez 

zostala zawarta umowa nastt;pujqcej tresci: 

§1 

Przyznaje sit; Pani/Panu ............................................. ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen 

socjalnych pozyczkt; oprocentowanq w wysokosci ........... % w stosunku rocznym, w wysokosci 

............ ................. zlotych Islowniel ................................................................................................... .. 

z przeznaczeniem na ................................ ...................................... ........... ...................................... ... .. . 

§2 

1. Przyznana pozyczka podlega splaceniu w calosci wraz z naleznym oprocentowaniem 

naliczonym z gory. Okres jej splaty wynosi . ........ m-ce. Rozpoczt;cie splaty pozyczki nastt;puje 

od dnia ................. w rownych ratach miesit;cznych wraz z naleznym oprocentowaniem Ido 

konca kazdego miesiqca/. Pierwsza rata - ........................ zl, nastt;pne po . .... .... ....... zl. 

2. Pozyczkobiorca upowaznia Urzqd Gminy w Baboszewie do potrqcenia naleznych rat 

oprocentowania zgodnie z §2 ust. 1 niniejszej umowy, z przyslugujqcego mu wynagrodzenia i 

innych naleznosci z tytulu zatrudnienia lumowa 0 pract;, zlecenia, nagrody, zasilek chorobowy, 

naleznosci za podroze sluzbowe itp.l Upowaznienie to dotyczy takZe splaty pozyczki w razie 

postawienia jej do natychmiastowej splaty. 

3. Pozyczkobiorca zobowiqzuje sit; splacac raty pozyczki w kwotach i terminach ustalonych w§2 

ust. 1 niniejszej umowie (na rachunek bankowy Urzt;du Gminy nr .. ... .............. ..... .... .. . ) 

§3 

1. Nie splacona pozyczka staje sit; natychmiast wymagalna w przypadku rozwiqzania umowy 0 

pract; przez pozyczkobiorct;, w drodze rozwiqzania umowy 0 pract; przez zaklad pracy bez 



wypowiedzenia z winy pozyczkobiorcy. 

2. W przypadku rozwiqzania umowy 0 prac~ z przyczyn dotyczqcych pracodawcy, przejscia na 

emerytur~ lub rent~ pozostala kwota pozyczki moze podlegac natychmiastowej splacie lub 

zaklad pracy ustali w porozumieniu z pozyczkobiorcq i por~czycielami spos6b splaty oraz 

zabezpieczenie pozyczki w formie aneksu do umowy. 

§4 

Zmiana warunk6w okreslonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosci 

§5 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie postanowienia 

Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych oraz powszechnie obowiqzujqce 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Pozyczkobiorca oswiadcza, ze zna tresc Regulaminu i otrzymal go do wglqdu przy 

podpisywaniu tej umowy. 

§6 

Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w 2 egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje Urzqd Gminy, 

a jeden pozyczkobiorca. 

Por~czyciele pozyczki: 

1. Pan/i. .................... .................... ........... .. .. . zam ........... ... .... ... ... .. ... .. ... .... .... .... .. ... .... .. .. 

nr dowodu osobistego ................................. . 

2. PanJi.. ..... .. ......................................... .. .... . zam ..................................... ............ ......... . 

nr dowodu osobistego ................................. . 

Por~czyciele zgodnie oswiadczajq, ze z tresciq niniejszej umowy zapoznali si~ i zobowiqzujq si~, w 

przypadku nieuregulowania we wlasciwym terminie pozyczki zaciqgni~tej przez wyzej 

wymienionego pozyczkobiorc~, do solidamej splaty pozyczki oraz upowazniajq Urzqd Gminy 

Baboszewo do pobierania naleznosci Z tytulu niesplacanej pozyczki z ich wynagrodzenia za prac~ . 

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

11 por~czyciel, data i czytelny podpisl 12 por~czyciel, data i czytelny podpisl 

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

Ipozyczkobiorca/ Ipoiyczkodawca/ 

. ...... 


