
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakiadowym
Funduszu Swiadczen Socjalnych - (Dz.U.2015.111) zarz^dza si^, co nast?puje:

1

W zal^czniku nr 1 do Zarz^dzenia Nr 11/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 22
lutego 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjal

nych dla pracownikow Urz?du Gminy w Mihsku Mazowieckim wprowadza si? nast?puj^ce
zmiany:

1)6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,,Oswiadczenie o sytuacji materialnej, na wzorze sta-
nowi^cym zal^cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, pracownik jest zobowiqzany
zlozyc do dnia 5 marca danego roku do Inspektora ds. kadrowych i organizacyjnych".

2)8 lit.c otrzymuje brzmienie: ,,dofinansowanie wypoczynku urlopowego zorganizo-
wanego we wlasnym zakresie tzw. ,,wczasy pod grusz^" dla pracownikow, emerytow i
rencistow".

3)10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,Podstaw^ dofinansowania wypoczynku urlopowego

jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wysokosci co najmniej 14 kolejnych
dni kalendarzowych, a w przypadku przebywania na urlopie macierzyhskim, ojcow-
skim, rodzicielskim wymagane jest zlozenie oswiadczenia o odbytym wypoczynku
poza miejscem zamieszkania".

4)Zal^cznik Nr 1 do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Urz?du
Gminy Minsk Mazowiecki otrzymuje brzmienie jak w zal^czniku nr 1 do niniejszego
zarzqdzenia.

2

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.

3

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 4 lipca 2016 roku.

Zarzqdzenie Nr 55/2016
Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 4 lipca 2016 roku

zmieniajijce zarz^dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych dla pracownikow Urz?du Gminy Minsk Mazowiecki



Rok urodzenia (dot. dzieci)
Stopien
pokrewienstwaNazwisko i imi^Lp.

Osoby we wspolnym gospodarstwie domowym to:

Oswiadczam, ze dochod miesi^czny netto na osob^ w moim gospodarstwie domowym
wr. wynosi* (wlasciwe zaznaczyc):

1.1500 zl,

2.od 1501,00- 2500,00 zl,

3.od 2501,00- 3500,00 A,

4.od 3501,00-ipowyzej,

, Adres do korespondencji oraz telefon kontak-
* towy (w przypadku emeryta/rencisty/osoby

> pobieraj^cej ^wiadczenie przedemeiytalne):

! Imi^ i nazwisko:

OSWIADCZENIE
O WYSOKOSCI SREDNIEGO MIESI^CZNEGO DOCHODU PRZYPADAJ^CEGO
NA CZLONKA WE WSPOLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM ZA ROK

Zat^cznik Nr 1
do Regulaminu
Zakladowego Funduszu wiadczeA Socjalnych
Urz^du Gminy Mifisk Mazowiecki



data ziozenia oswiadczenia ^
potwierdza Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

data zlozenia oswiadczenia
i podpis osoby uprawnionej

Oswiadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 KPC, a prawdziwosc danych w nim
zawartych, potwierdzana wtasnor^cznym podpisem osoby skladajqcej oswiadczenie, moze bye
weryflkowana w trybie i na warunkach w art. 253 KPC.

W razie wqtpliwosci, co do prawidlowosci danych zawartych w oswiadczeniu zobowiqzuj^ si^
do dostarczenia dokumentow potwierdzajqeych podane informacje. Podawanie nieprawdy
b^dzieprzez Pracodawc^ traktowane jako oszustwo majqee na celu wytudzenie nieprzystugu-
jqcych swiadczen.

Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz 1997 r.
nr 133, poz. 883 zpozn. zm.) wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych dla
celow wskazanych we wniosku.


