
ZARZĄDZENIE NR SG.120.10.2018
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 8 ust.2 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2017r. poz. 2191) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
wprowadzonym zarządzeniem Nr SG.120.31.2016r. Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 grudnia 2016r w sprawie 
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zmianie 
ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach  pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracownikom jego treści 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu ZFŚS

(imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość, data)

(PESEL)

Burmistrz Zdzieszowic

Wniosek o przyznanie świadczenia
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Niniejszym  zwracam  się  z  wnioskiem  o  przyznanie  dofinansowania  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń
Socjalnych do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Oświadczam, że dochody moje i członków mojej rodziny przekraczają najwyższy próg dochodowy, 
co uprawnia mnie do ubiegania się o przyznanie świadczenia w najniższej wysokości.

Do  wniosku  dołączam  oświadczenie  o  dochodach  osób  zamieszkujących  we  wspólnym  gospodarstwie
domowym.

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  klauzula  informacyjna,  która  jest  podawana  podczas  pozyskiwania  danych
osobowych,  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych  –  tzw.  RODO  art.  13)  będzie  dostępna  na  stronie
Biuletynu  Informacji  Publicznej  (BIP)  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach  pod  adresem
http://bip.zdzieszowice.pl.  Dostęp  do  ww.  klauzuli  jest  możliwy  także  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego
w Zdzieszowicach w jego godzinach pracy.

Oświadczam,  że  wykorzystam  urlop  wypoczynkowy  w  ilości  14  kolejnych  dni  kalendarzowych  w okresie

od  do .

 (podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam udzielenie urlopu wypoczynkowego od  do .

Przyznano świadczenie z ZFŚS w wysokości: .

(podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego)

Załącznik do zarządzenia Nr SG.120.10.2018

Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 2 lipca 2018 r.
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Oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących
we wspólnym gospodarstwie domowym

Ilość osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym:

Suma  dochodu  wszystkich  osób  zamieszkujących  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Lp. Źródło dochodu kwota dochodu (w złotych)

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy; wynagrodzenia z umów o charakterze 
cywilnoprawnym; emerytury i renty; zasiłki dla bezrobotnych; zasiłki 
chorobowe; świadczenia i zasiłki przedemerytalne1)

2. Emerytury i renty zagraniczne

3. Dochody z działalności gospodarczej2)

4. Dochody z gospodarstwa rolnego3)

5. Alimenty; świadczenia alimentacyjne

6. Świadczenia wychowawcze (np.: „500+”)

7. Inne świadczenia wypłacane z pomocy społecznej4)

8. Inne dochody (np. diety radnych)

Suma rocznych dochodów:

Średni  miesięczny  dochód  przypadający  na  członka  wspólnego  gospodarstwa  domowego  w roku
poprzedzającym składanie wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Suma dochodów podzielona przez liczbę osób zamieszkujących we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz liczbę miesięcy w roku.

(roczny dochód/ilość osób/12 miesięcy):

 (podpis składającego oświadczenie)

1) Dochód oblicza się w następujący sposób: od przychodów odejmuje się koszty ich uzyskania oraz opłacone składki
na ubezpieczenie społeczne.

2) W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym
należy  wykazać  faktycznie  uzyskany  dochód,  nie  niższy  jednak  niż  zadeklarowana  podstawa  wymiaru  składek
na ubezpieczenie  społeczne,  a  jeżeli  z  tytułu  prowadzenia  działalności  nie  istnieje  obowiązek  ubezpieczenia
społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku
działalności  gospodarczej  opodatkowanej  w sposób zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej) przyjmuje się,
że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

3) W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego uznaje się, że jest on równy przeciętnemu dochodowi
z pracy  w  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych  z  1  ha  przeliczeniowego,  ogłaszanemu  corocznie  w  drodze
obwieszczenia  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  na  podstawie  art. 18 ustawy  z 15 listopada  1984r.
o podatku rolnym.

4) Przy  ustalaniu  dochodu  w  gospodarstwie  domowym  nie  uwzględnia  się  świadczeń  rodzinnych  wypłacanych
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
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