Zarządzenie Nr 25/2016
Starosty Makowskiego
z dnia 29 czerwca 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. 111z póżn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 21/2016 Starosty Makowskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w załączniku do zarządzenia wprowadza się
następujące zmiany:
1) §5 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 ust. 3. Osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń
finansowanych z funduszu powinny złożyć do pracownika odpowiedzialnego za
prowadzenie zakładowej działalności socjalnej pisemne oświadczenie o wysokości
średniego miesięcznego dochodu brutto ze wszystkich źródeł wnioskodawcy,
współmałżonka i innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z roku
poprzedniego przeliczonego na członka rodziny w terminie do dnia 31 marca każdego
roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego regulaminu.
W roku 2016 oświadczenia należy złożyć do 31 lipca 2016 roku.
Osoby nabywające prawo do świadczeń socjalnych w trakcie roku winny złożyć
oświadczenie w terminie 14 dni od dnia nabycia prawa.
Osoby, które nie złożą oświadczenia nie będą uwzględnieni do świadczeń.
2) W załączniku Nr 1 do Regulaminu w rubryce 7 „częstotliwość przyznawania usług,
świadczeń, pomocy” zapis: „raz na dwa lata” zmienia się na zapis: „raz w roku”.
3) Załącznik Nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
STAROSTA
/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr25/2016
Z dnia 29 czerwca 2016 r.
Załącznik Nr 5
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
Starostwa Powiatowego
W Makowie Mazowieckim

data …………………………………………
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………..
Pracownik/emeryt/rencista

Oświadczenie o dochodach
1) Oświadczenie osób, których dochód przekracza kwotę 3.000,00 zł brutto miesięcznie
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że dochód na jedną osobę w mojej rodzinie
przekracza kwotę 3.000,00 złotych.
2) Oświadczenie osób, których dochód nie przekracza kwoty 3.000,00 zł brutto miesięcznie.
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w roku ……………………….. łączne dochody
brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących
gospodarstwo domowe wyniosły ………………………….. złotych, co stanowi
……………………………………. złotych na jedną osobę miesięcznie.
Dochód na jedną osobę to łączny dochód brutto członków rodziny w roku poprzedzającym
złożenie wniosku podzielony przez 12 miesięcy i podzielony przez liczbę osób.
Wykaz osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe.

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
…………………………………………………………………..
podpis składającego oświadczenie

