
ZARZĄDZENIE NR 120.25.2018
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 lipca 2018 r.

o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art.8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.1316) w związku z  art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) oraz  art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, z późn.zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, 
co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki nr. 120.2.2013 z dnia 4 lutego 
2013r., zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracownika złożony po zakończeniu   wypoczynku 
i powrocie z urlopu do pracy. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Przyznane pracownikowi (i innym osobom uprawnionym) dofinansowanie przekazuje się 
w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na rachunek bankowy 
wskazany przez pracownika.”.

2) dodaje się Załącznik Nr 2 do Regulaminu o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiana Regulaminu została uzgodniona w dniu 26 lipca 2018r.  z insp. Rafałem Parzonką, wskazanym 
przez pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim do reprezentowania ich interesów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

mgr Henryk Wróbel
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Załącznik do zarządzenia Nr 120.25.2018

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego w Urzędzie 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim

- WZÓR -

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  DOFINANSOWANIA

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

w …………… r.

Nazwisko i Imię wnioskodawcy ……………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................

Jednostka organizacyjna .............................................................................................................................

Stanowisko .................................................................................................................................................

Proszę o przyznanie ze środków ZFŚS dofinansowania do wypoczynku (wczasy turystyczne) 
dla niżej wymienionych osób: 

NAZWISKO I  IMIĘ STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA

DATA 
URODZENIA

DZIECKA

NAZWA SZKOŁY, DO KTÓREJ 
UCZĘSZCZA DZIECKO *

PRACOWNIK URZĘDU GMINY

Urlop wypoczynkowy wykorzystałem/wykorzystałam** w okresie od …………… do ……………….

Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto na członka mojej rodziny obliczony 
w oparciu o wszystkie dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: do 
1 500zł; powyżej 1 500zł do 2 000zł; powyżej 2 000zł do 2 500 zł; powyżej 2 500 zł**.

Proszę o przekazanie przyznanego dofinansowania na rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………………….........

……………………………………..                                  ....................................................................
 Miejscowość, data                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy”  

*    w przypadku dzieci uczących się po 16 roku życia

**  niepotrzebne skreślić
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