Zarządzenie Nr 6/2016
Starosty Makowskiego
z dnia 18 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 42/2011 Starosty Makowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (z późn. zm.) w załączniku do
zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§4 ust.1. Środki Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w
ustawie tj.: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych
do korzystania z Funduszu. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) dofinansowanie do wypoczynku pracowników organizowanego we własnym zakresie,
2) dofinansowanie lub finansowanie udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych,
3) pomoc finansową lub rzeczową w formie zapomóg bezzwrotnych dla osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź dotkniętych
wypadkami losowymi,
4) zakup paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci i młodzieży od 1 roku do 15 lat,
5) organizowanie wycieczek krajowych lub zagranicznych.
6) udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej.
2) § 5 ust 3. otrzymuje brzmienie:
„§5 ust. 3. Świadczenie o których mowa w § 4 ust. 1. pkt 1,2,3,5 i 6, przyznawane są na
pisemny wniosek osoby uprawnionej zawierający oświadczenie o wysokości dochodu
przypadającego na członka rodziny.
3) w § 6:
a) w ust. 3:
- skreśla się pkt 2,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 2 przedstawicieli pracowników Starostwa wybranych przez pracowników na
zebraniu ogólnym – członkowie.
b) ust. 7. otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja Socjalna podejmuje swoje rozstrzygnięcia w drodze głosowania jawnego
zwykłą większością głosów.
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Posiedzenie Komisji Socjalnej zwołuje Przewodniczący Komisji w zależności od
potrzeb.”
d) w ust. 9 skreśla się pkt 3 i 4.
4) Załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
5) Załącznik Nr 5 do regulaminu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Makowski
/-/Zbigniew Roman Deptuła

