
ZARZ^DZENIE Nr 5/2012

Wqjta Gminy Czerwonka z dnia

14 marca 2012 roku

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakladowym Funduszem

Swiadczen Socjalnych oraz Regulaminu Komisji ds. Gospodarowania Zakladowym

Funduszem Swiadczen Socjalnych.

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu

swiadczen socjalnych (Dz.U z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z pozn. zm. ) w zwi^zku z art.7

pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorz^dowych

(Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarzaxlzam co nastepuje:

§1-

Wprowadza si$ uzgodniony z pracownikami Urzedu Gminy Czerwonka Regulamin

Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych w brzmieniu

okreslonym w zal^czniku Nr 1 do Zarz^dzenia oraz Regulamin Komisji ds.

Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych w brzmieniu

okreslonym w zal^czniku Nr 2 do Zarz^dzenia.

§2.

Powoluje sie Komisje^ ds. Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen

Socjalnych ziozona^ z przedstawicieli wytonionych przez pracownikow Urzedu ,

wlasciwa_ do uzgodnienia pianow podzialu Funduszu na poszczegolne rodzaje

swiadczen socjalnych, opiniowanie wnioskow o przyznanie swiadczen socjalnych oraz

przyznawanie swiadczen socjalnych pracownikom w zakresie i na zasadach

okreslonych w Regulaminie Gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen

Socjalnych oraz Regulaminem Komisji ds. Gospodarowania Zakladowym Funduszem

Swiadczen Socjalnych zwanym dalej Regulaminem Komisji Socjalnej.

§3.

Traci moc Regulamin Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Urzedu Gminy w Czerwonce z dnia 01.06.1996 roku.

§4-

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zalqcznik Nr 1

do Zarzqdzenia Wojta Gminy Czerwonka NR 5/2012/z dnia!4 marca 2012 r.

REGULAMIN

ZAKLADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEN SOCJALNYCH

Urzgdu Gminy w Czerwonce

Niniejszy regulamin obowi^zuje w Urz^dzie Gminy w Czerwonce i zostal opracowany

na podstawie nizej wymienionych aktow prawnych :

ustawy z 4 marca 1994 r. o zakiadowym funduszu swiadczen socjalnych

(Dz. U. z 1996 r. , Nr 70, poz. 335 z pozn. zm.),

rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie

sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu

na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349 z pozn. zm.),

§ 2

1. Fundusz tworzy sie z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku

do przecietnej liczby zatrudnionych pracownikow oraz odpisow dodatkowych

na pracownikow niepelnosprawnych oraz emerytow i rencistow.

2. Srodkami funduszu administruje pracodawca.

3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym srodki z Funduszu przechodza^

na rok nastepny.

4. Komisja Socjalna jest wybierana na 4-letni^ Kadencj^. Liczba czlonkow Komisji

wynosi od 3-5 osob.

5. W trakcie kadencji czlonek Komisji Socjalnej moze bye odwolany z powodu

niewlasciwego pelnienia obowi^zkow. W razie odwolania czlonka Komisji,

zrzeczenia sie pelnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy, przeprowadza si$

wybory uzupelniaj^ce.

6. Zmian w skladzie Komisji Socjalnej dokonuje si? na zebraniach pracownikow.

7. Czlonkowie Komisji Socjalnej wykonuj^ swoje czynnosci spolecznie
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§3

1. Ze swiadczen Funduszu mog^ korzystac:

pracownicy zatrudnieni na umowe o prace, wyboru lub powolania,

pracownicy przebywajqey na urlopach wychowawczych i macierzynskich,

czlonkowie rodzin osob wymienionych powyzej oraz pracownika, ktory zmarl

w skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

emeryci i rencisci - byli pracownicy.

2. Za uprawnionych do korzystania ze swiadczen czlonkow rodzin uwaza sie:

a) Wspolmalzonkow oraz osoby pozostajace w faktycznym pozyciu z pracownikiem

i prowadzace wspolnie z nim gospodarstwo domowe,

b) Dzieci wlasne, dzieci przysposobione oraz przyjete na wychowanie w ramach

rodziny zastepczej, dzieci wspolmalzonkow w wieku do lat 18, a jezeli ksztalca sie

w szkole, do ukoriczenia nauki, jednak nie dluzej niz do lat 25-go roku zycia ,

jezeli pozostaj^ we wspolnym gospodarstwie domowym i sq. stanu wolnego;

c) Dzieci po zmarlych pracownikach, do 18-go roku zycia, ktore w chwili smierci

przebywaly na ich utrzymaniu.

d) W przypadku osob nie ujetych w ust.2 pkt a-c kazdy przypadek bedzie

rozpatrywany indywidualnie

§ 4

1. Srodki Funduszu przeznacza sie na finansowanie lub dofinansowanie:

wypoczynku pracownikow i ich rodzin w formie wczasow pod grusz^ oraz wczasow

zorganizowanych, zakupionych przez osoby uprawnione lub przez pracodawce,

wypoczynku dzieci i mlodziezy w formie kolonii, zimowisk, obozow,

wypoczynku sobotnio - niedzielnego pracownikow i ich rodzin organizowanego przez

pracodawce,

biletow wstepu na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe,

pomoc rzeczowa, finansow^ w szczegolnych przypadkach losowych,

paczek swiatecznych dla dzieci do 16 roku zycia lub w przypadku braku dziecka

w wieku uprawnionym - dla pracownika,



talonow na zwiekszone wydatki w okresie swiat.

§5

1. Kazdy z uprawnionych ma obowiazek zlozyc oswiadczenie o dochodach na podstawie

ktorego Komisja Socjalna przydzieli go do odpowiedniej grupy (zatacznik Nr 2 do

Regulaminu). W przypadku nie zlozenia oswiadczenia uprawniony zostanie

przydzielony do ostatniej grupy dochodowej.

2. Ustala sie nastepujace progi dochodowe i wysokosci swiadczen przyznanych

z Funduszu.

Lp.

1.

2.

3.

Dochod miesifczny w

przeliczeniu na czlonka rodziny

Do l.SOOzl

Od 1.501 zl do 2.500 zt

Powyzej 2.501 zl

Wysokosc

swiadczenia

100%

95%

90%

3. Wnioski o swiadczenia okreslone w § 4 s^ rozpatrywane przez pracodawce wedlug

potrzeby w uzgodnieniu z Komisja Socjalna z uwzglednieniem stanu srodkow

Funduszu w danym roku oraz planu podzialu srodkow Funduszu.

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalna ma prawo wystapic

o uszczegolowienie badz zlozenie dodatkowych dokumentow do wniosku.

5. W terminie 7 dni od otrzymania wiadomosci o negatywnym rozpatrzeniu wniosku

o swiadczenie, osoba uprawniona moze skierowac wniosek do ponownego

rozparzenia.

§6

1. Swiadczenia sa udzielane na wniosek uprawnionych i maja charakter uznaniowy.

2. Przyznawanie swiadczen uprawionym zalezy od ich sytuacji zyciowej, rodzinnej,

materialnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. W pierwszej kolejnosci swiadczenia

przyznawane sa uprawnionym o niskich dochodach, samotnie wychowujacym dzieci,

opiekujacym sie dziecmi i czlonkami rodziny wymagaj^cymi specjalnej troski lub

leczenia.



3. W przypadku watpliwosci co do rzetemosci oswiadczenia dochodowego pracownika,

pracodawca moze zadac przedlozenia do wgladu dokumentow potwierdzajacych

zadeklarowana wielkosc dochodu gospodarstwa domowego.

§7

1. Warunkiem doplaty do wczasow ,,pod grusza" jest wykorzystanie przez uprawnionego

nieprzerwanego 14 -dniowego urlopu wypoczynkowego oraz przedlozenie wniosku

o wyplate^ swiadczenia wedlug wzoru okreslonego w Zalaczniku Nr 1 do Regulaminu.

Wysokosc doplaty do wczasow pod grusza ustalana bedzie na poczatku kazdego roku

w preliminarzu wydatkow przez pracownikow.

2. Doplata do wczasow zorganizowanych zakupionych indywidualnie przez

uprawnionego przysluguje po przedlozeniu przez uprawnionego faktury VAT badz

innego dokumentu potwierdzajacego zaplate^ za wczasy oraz wysokosc poniesionych

kosztow. Doplata do tego typu swiadczenia nie moze przekroczyc 20% kosztow

poniesionych przez uprawnionego i moze bye wyplacona raz na dwa lata.

3. Doplata do wypoczynku dzieci i mlodziezy w formie kolonii, zimowisk, obozow

zakupionych indywidualnie przez uprawnionego przysluguje po przedlozeniu przez

uprawnionego faktury VAT baxlz innego dokumentu potwierdzajacego zaplate^

za wypoczynek oraz wysokosc poniesionych kosztow.

4. Doplata do wypoczynku dzieci i mlodziezy przysluguje nie cze^ciej niz 1 raz w roku

niezaleznie od doplaty.

§ 8

Pomoc rzeczowa i finansowa w przypadkach losowych moze bye przyznana

na umotywowany wniosek uprawnionego w formie podania. Pomoc nie moze

przekraczac jednorazowo rownowartosci % minimalnego wynagrodzenia za prac^.

1. Pozyczka na cele mieszkaniowe moze bye udzielana na:

uzupelnienie wkladow mieszkaniowych do spoldzielni mieszkaniowej,

budow? domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,

pokrycie kosztow wykupu lokalu mieszkalnego na wlasnosc oraz uzupelnienie

zaliczki na wklad budowlany,



przystosowanie mieszkania dla potrzeb osob niepemosprawnych,

remont i modernizacje lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

kaucje i doplaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkan.

2. Wysokosc pozyczki jest uzalezniona od rodzaju wydatkow oraz puli Funduszu

przeznaczonej na ten eel. Nie moze jednak przekroczyc 3. 000 zl.

3. Pozyczka na cele mieszkaniowe jest udzielana na pisemny wniosek uprawnionego,

sporzaxlzony wedlug wzoru okreslonego w zalqezniku nr 3 do regulaminu.

10

1. Warunki splaty pozyczki na cele mieszkaniowe okresla umowa zawarta przez

pracodawce z pozyczkobiorca^ (Zal^cznik Nr 5 do Regulaminu).

2. Splata ustalonych rat pozyczki nastepuje od nastepnego miesi^ca po dacie podpisania

umowy, ktore beda^ regulowane z biez^cego wynagrodzenia za prace pozyczkobiorcy.

3. Okres splaty pozyczki na cele mieszkaniowe nie moze przekroczyc 36 miesiecy.

4. Pozyczki na cele mieszkaniowe s^ nieoprocentowane i wymagaj^ poreczenia dwoch

osob zatrudnionych u pracodawcy (Zal^cznik Nr 4 do Regulaminu).

5. Z chwil^ rozwi^zania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawce z winy

pracownika albo za wypowiedzeniem przez pracownika, niesplacona kwota pozyczki

podlega natychmiastowemu zwrotowi.

6. Pozyczki na cele mieszkaniowe moga^ zostac umorzone w calosci lub w czesci tylko

w sytuacjach wyj^tkowych, gdy w skutek wydarzen losowych niemozliwa jest ich

splata.
v_^

7. W uzasadnionych przypadkach splata pozyczki moze bye zawieszona na okres

do 2 lat.

8. Do pomocy ze srodkow na cele mieszkaniowe uprawnieni s^ pracownicy posiadaj^cy

staz pracy w Zakladzie Pracy co najmniej 1 rok.

§11

Pracodawca prowadzi dzialalnosc socjaln^ zgodnie z rocznym planem dochodow

i wydatkow. W planie dzialalnosci socjalnej ustala sie podzial posiadanych srodkow

na poszczegolne rodzaje dzialalnosci.



§12

Komisja socjalna prowadzi oddzielnie dla kazdego uprawnionego karte ewidencyjna

korzystania ze srodkow Funduszu, do ktorej dostep maja^ pracodawca i pracownik.
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1. W terminie do 31 stycznia kazdego roku Komisja Socjalna w uzgodnieniu

z pracownikami opracuje preliminarz wydatkow na dany rok kalendarzowy, ktory

przedstawi pracodawcy do zatwierdzenia oraz sklada sprawozdania z dzialalnosc

za rok ubiegly.

2. Komisja Socjalna opisuje przedlozone wnioski o dofinansowanie z Funduszu

i przedstawia pracodawcy do zatwierdzenia.

3. Komisja Socjalna analizuj^c zapotrzebowanie oraz stan wykorzystania Funduszu,

na wlasny wniosek lub pracownikow sklada pracodawcy propozycje zmian

w preliminarzu wydatkow, a nastepnie z propozycj^ zapoznaje pracownikow.

4. Posiedzenia Komisji Socjalnej s^ dokumentowane w formie protokolow.

5. Komisja zobowi^zana jest do rozpatrzenia wniosku w ci^gu 14 dni od zlozenia.

§14

Niniejszy regulamin obejmuje pracownikow Urzedu Gminy Czerwonka.

§15

1. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 14 marca 2012 r.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj^ formy pisemnej.



Zalacznik Nr 1
do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Czerwonka, dnia

i£ i nazwisko)

(adres)

Wojt Gminy Czerwonka

WNIOSEK

Uprzejmie prosze o przyznanie dofinansowanie z ZFSS w kwocie zlotych
z przeznaczeniem na
Uzasadnienie

Jestem zatrudniony/a w
od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na czas

Oswiadczara, ze znam tresc regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych oraz
potwierdzam prawdziwosc podanych informacji i zala_czonych dokumentow.

Zal^czniki:

1. . . . . . . . . . . .
(podpis)

I. Opinia Komisji Socjalnej: II. Decyzja Wqjta Gminy

Podpisy:

1

2

3



Zalifcznik Nr 2
do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Czerwonka, dnia

i nazwisko)

(adres)

OSWIADCZENIE ZA ROK 20....

Na podstawie § 5 Regulaminu, stanowi^cego zal^cznik do zarz^dzenia Nr Wqjta
Gminy Czerwonka z dnia roku, oswiadczam, ze sredni miesieczny dochod*
(netto) na osobe w rodzinie pozostajacej we wspolnym gospodarstwie domowym:

1. Miescil sie w przedziale:
** do 1 500,00 zl
**odl 501,002* do 2 500,00 zl

2. Przekroczyl kwote:
**powyzej 2 501,00 zl

Wymog zlozenia informacji o sytuacji rodzinno - materialnej w celu ustalenia wysokosci swiadczenia pozostaje w zgodzie z
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Nie zlozenie powyzszej informacji jest podstaw^ do odmowy przyznania swiadczenia ze srodkow Funduszu, z powodu braku
mozliwosci ustalenia przez Pracodawce sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
Prawdziwosc wyzej przedstawionych danych potwierdzam wlasnorecznym podpisem pod odpowiedzialnosci^ regulaminowa
i karna (art. 233 § 1 k.k.).
Wyrazam zgod^ na gromadzenie i przetwarzanie informacji wykazanych w zal^czonych dokumentach w celach zwi^zanych
z przyznaniem swiadczen z Funduszu.

(czytelny podpis pracownika)

- przez sredni miesiijczny dochod rozumie sie laczne wszelkie dochody osob, o ktorych mowa w § 3 Regulaminu (w rodzinie
pozostajacej we wspolnym gospodarstwie domowym), z roku kalendarzowego poprzedzaj^cego zlozenie wniosku,
podzielone przez liczbij tych osob i podzielone przez dwanascie.
Dochod ten obejmuje w szczegolnosci:
- zarobek brutto pomniejszony o skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, w tym zarobek osi^gniety za granic%
- emerytury i renty, zasilki z ubezpieczenia spolecznego,
- alimenty,
- stypendia,
- dochody z gospodarstwa rolnego (powyzej lha przeliczeniowego) obliczony na podstawie liczby hektarow
przeliczeniowych znajduj^cych sie w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmujqc, ze z lha
przeliczeniowego uzyskuje si^ dochod miesieczny w wysokosci okreslonej na podstawie art. 9 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy
spolecznej
- dochody z dzialalnosci gospodarczej i wspolpracy przy prowadzeniu tej dzialalnosci: dochody z tego tytulu przyjmuje si§ w
wysokosci nie nizszej niz zadeklarowane przez osoby osi^gaj^ce te dochody kwoty stanowiqce podstawe wymiaru skladek na
ubezpieczenie spoleczne, a jezeli z tytulu tej dzialalnosci lub wspolpracy nie istnieje obowiazek ubezpieczenia spolecznego -
kwoty nie nizsze niz od najnizszej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne obowi^zujqcych osoby
ubezpieczone,
- swiadczenia rodzinne,
- inne dochody.

** wlasciwe zakresl



Zalacznik Nr 3
do Rcgulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Czerwonka,

(nazvvisko i imi?)

(adres)

Wojt Gminy Czerwonka

PODANIE O PRZYZNANIE POZYCZKI Z ZFSS
NA CELE MIESZKANIOWE

Prosze o przyznanie mi z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych pozyczki
w wysokosci zl na cele mieszkaniowe na:
- zakup gruntu* lub zakup prawa wieczystego uzytkowania gruntu* o powierzchni m2,
pod budowe budynku mieszkalnego o powierzchni uzytkowej m2, polozonego
w
- kupno*, budowe*, rozbudowe*, budynku mieszkalnego o powierzchni uzytkowej m2,
polozonego w
- adaptacje

(okreslenie pomieszczenia)

o powierzchni uzytkowej m2, na cele mieszkaniowe, polozonego
w

remont*, modernizacje*, domu mieszkalnego*, mieszkania* polozonego
w
0 powierzchni uzytkowej m .

Jestem zatrudniony/a w
na stanowisku
od dnia do
na czas

Pozyczke zobowi^zuje sie splacic w rownych ratach miesiecznych.
Oswiadczam, ze pozyczka zostanie wykorzystana wylacznie na cele mieszkaniowe moje
1 osob pozostajacych ze mn^ we wspolnym gospodarstwie domowym.

Obecnie zajmuje mieszkanie*, dom* na zasadzie
(tytu] prawny)

o powierzchni uzytkowej m2, skladaj^ce sie z



Oswiadczam, ze znam tresc regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeii Socjalnych oraz
potwierdzam prawdziwosc podanych informacji i zalaczonych dokumentow.

Oswiadczam, ze nie jestem obciazony/a zobowiazaniami, ktore uniemozliwialyby mi spiat^
pozyczki i utrzymanie czlonkow gospodarstwa domowego.

Na poreczycieli proponuje:
1 zam.
2. zam.

Oswiadczam, ze nie* mam zawartej/^ umowy/e o rozdzielnosci majatkowej.

(podpis pozyczkobiorcy)

* niepotrzebne skreslic

Opinia Komisji Socjalnej:

Podpisy Komisji Socjalnej: Decyzja Wojta Gminy:

1

2

3. .................................
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ZalacznikNr 4
do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

Czerwonka, dnia

(nazwisko i imie)

(adres zamieszkania)

(nazvva i numer dowodu tozsamosci)

(miejsce pracy)

POR^CZENIE POZYCZKI

Ja............................................................................
(nazwisko i imie)

Zobowiazuje sie wzgledem
(nazwa i adres pracodawcy udzielajacego pozyczki)

jako wierzyciela, dokonac jako wspoldluznik solidarny sptaty pozyczki z Zakiadowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych udzielonej pozyczkobiorcy

(nazwisko i imie oraz adres pozyczkobiorcy)

na podstawie umowy pozyczki z dnia na

(okreslic eel z § 1 umowy pozyczki)

do wysokosci zl (slownie: ), stanowiacej
naleznosc glown^ plus odsetki, jezeli pozyczkobiorca nie dokona splaty pozyczki zgodnie z
zawart^ umow^.

Oswiadczam, ze znam tresc w/w umowy pozyczki.

(data i podpis osoby przyjmujacej poreczenie) (data i podpis poreczyciela)
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Zalqcznik Nr 5
do Regulaminu ZaWadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

UMOWA O UDZIELENIE POZYCZKI MIESZKANIOWEJ
Z ZAKLADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEN SOCJALNYCH

zawarta w dniu pomiedzy Urzedem Gminy w Czerwonce zwanym dalej
pracodawca, reprezentowanym przez - Wojta Gminy Pawla Kacprzykowskiego z
Panem/Pania

zam PESEL
zwanym/a dalej pozyczkobiorca.

t

Zawiera sie umowe o nastepujacej tresci:

§1

Postanowieniem pracodawcy zostala przyznana Panu/Pani pozyczka z ZFSS przeznaczona na

w wysokosci zl. slownie:

§2

Przyznana pozyczka jest oprocentowana w wysokosci % w skali roku.

§3

1. Przyznana pozyczka podlega splacie w ciagu rat. Splata pozyczki nastepuje od
dnia w miesiecznych rownych ratach po zl kazda.
2. Pierwsza rata zostanie wplacona w miesiacu

§ 4

Pozyczkobiorca upowaznia pracodawcy do potracania rat pozyczki z naleznego mu
miesiecznego wynagrodzenia za prace.

Niespiacona kwota pozyczki staje sie natycnmiast wymagalna w przypadku rozwiazania z
pracownikiem umowy o prace.

§6

W przypadku nie dokonania splaty we wlasciwym terminie pozyczki zaciagnietej przez
Pana/Pania
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z ZFSS, poreczyciele wyrazaj^ zgode na solidarne przyjecie sposobu splat pozyczki z ich
miesiecznych wynagrodzen. Oswiadczenia poreczycieli stanowi^ integraln^ cz^sc niniejszej
umowy.

§7

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

§8

Niniejsza umowa zostala sporz^dzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, ktore
otrzymuj^ pozyczkobiorca i pracodawca

Zal^czniki - poreczenia pozyczki - 2 egz.

1

2
(podpis por^czyciela)

(podpis pozyczkobiorcy) (podpis oraz pieczatka pracodawcy)+
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Zatacznik nr 2

do Zarzadzenia Nr 5/2012 Wojta Gminy Czerwonka

z dnia 14.03.2012 r.

REGULAMIN

Komisji ds. gospodarowania Zaktadowym Funduszem Swiadczen Socjalnych

§1-

Komisja ds. gospodarowania Zakladowym Funduszem Swiadczen Socjalnych dziala na

podstawie niniejszego regulaminu , stanowiacego zaiacznik Nr 2 do Zarzadzenia Wojta

Gminy Czerwonka Nr 5/2012 z dnia 14.03.2012 r , oraz w oparciu o ustawe z dnia 4 marca

1994r. o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych i ustawe z dnia 23 maja 1991 r. o

zwiazkach zawodowych.

§2.

1.Komisja socjalna sklada sie z 4 osob wybranych przez pracownikow.

2. Komisja socjalna wybiera ze swego skladu Przewodniczacego, Zastepce

Przewodniczacego i Sekretarza Komisji.

3.Komisja socjalna dziala na podstawie regulaminu Gospodarowania Zakladowym

Funduszem Swiadczen Socjalnych.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian osobowych w komisji socjalnej

, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace ich powolania.

§3.

1. Komisja socjalna w terminie 14 dni po otrzymaniu projektu planu na dany rok przedstawia

Pracodawcy w celu zatwierdzenia uzgodniony plan gospodarowania funduszem wraz z

kryteriami.

2. Komisja socjalna jest zwiazana zatwierdzonym przez Pracodawce planem podzialu

srodkow Funduszu.

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja socjalna ma mozliwosc przedlozenia propozycji

zmiany obowiazujacego planu podzialu srodkow Funduszu Pracodawcy i ta propozycja

podlega Jego zatwierdzeniu.

§4-

1. Komisja socjalna rozpatruje wnioski o swiadczenia z Zakladowego Funduszu Swiadczen

Socjalnych.

14



2. Komisja socjalna przyjmuje do rozpatrzenia wnioski o pozyczki na cele mieszkaniowe w

ci^gu calego roku.

3. Komisja socjalna rozpatruje wnioski o swiadczenie z Funduszu w terminie jednego

miesi^ca od dnia otrzymania wniosku.

4. Komisja socjalna ma prawo z^dac w razie koniecznosci od osoby skladaj^cej wniosek o

swiadczenie z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych dokumentow

potwierdzaja_cych informacje zawarte we wniosku.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Komisja socjalna sporz^dza pisemne

uzasadnienie podjetej decyzji.

6. Rozpatrzone przez Komisje socjalna wnioski przekazywane s^ Pracodawcy celem

zatwierdzenia i realizacji.

§5.

Komisja socjalna podejmuje decyzje w drodze glosowania, zwykla^ wiekszosci^

glosow przy obecnosci co najmniej polowy czlonkow w tym przewodnicz^cego

lub zastepcy przewodnicz^cego.

§6.

1. Posiedzenie Komisji socjalnej zwoluje Przewodnicz^cy lub Zastepca Przewodnicz^cego

wedlug potrzeb.

2. Sekretarz sporz^dza protokol z posiedzenia Komisji.

3. Informacje o posiedzeniach Komisji socjalnej oraz wyniki prac bed^ oglaszane w sposob

zwyczajowo przyjety w zakladzie.

§7.

Czlonka Komisji socjalnej obowi^zuje tajemnica sluzbowa, co do informacji pozyskanych

podczas obrad.

W O / T
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