Zarządzenie 19/14
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
w Nowym Duninowie
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z poź. zm.) zarządzam co następuje:
§1

1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 46/2012 w § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Przy wyliczeniu dochodu należy uwzględnić dochody własne oraz członków rodziny na podstawie
ostatniego rocznego zeznania podatkowego – PIT ( przychód pomniejszony o koszty uzyskania)
z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej lub rolnej, umów zleceń i o dzieło, emerytury, renty,
świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych, alimentów oraz innych dochodów
(nieudokumentowanych). W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego dochody z gospodarstwa
rolnego wylicza się - ha przeliczeniowe razy kwota dochodu ogłaszana przez Prezesa GUS
obowiązująca w roku za który składane jest oświadczenie majątkowe (decyzja wymiarowa do wglądu).
Przychody w walucie obcej przeliczane są na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego
przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Uzyskany
dochód należy podzielić na 12 miesięcy.
Do dochodów nie dolicza się świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z pomocy
społecznej i stypendiów.
Naukę

dzieci

w

szkołach

średnich

i

wyższych

należy

udokumentować

kserokopią

aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej lub odpowiednim zaświadczeniem.
W przypadku nowozatrudnionych pracowników, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli przychodów,
od których byli zobowiązani odprowadzić podatek dochodowy ich przychód oblicza się na podstawie
oświadczenia o wysokości dochodów z których się utrzymywali.

2. W załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 46/2012 § 9 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Do wniosku o świadczenia wymienione w § 21 pkt. 1 a i b należy dołączyć:
a. informację o dochodach pracownika, współmałżonka i innych członków rodziny
średnia z ostatnich 3 miesięcy t.j. zaświadczenie pracodawcy o zarobkach brutto
( minus koszty uzyskania), odcinek renty/emerytury lub decyzję o przyznaniu,

b. aktualny odcinek renty/emerytury lub decyzję o przyznaniu renty/emerytury
w przypadku osób pracujących i pobierających emeryturę lub rentę,
c. aktualny odcinek renty/emerytury lub decyzje o przyznaniu renty/emerytury
w przypadku emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu Gminy w Nowym
Duninowie,
d.

w

przypadku

osób

prowadzących

gospodarstwo

decyzja

wymiarowa

lub

zaświadczenie o ha przeliczeniowych.
e. przychody w walucie obcej przeliczane są na złote wg kursu średniego walut obcych
ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.
f. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolną dochody
wyliczone tak jak do naliczenia świadczeń rodzinnych,
g. w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby zaświadczenie od lekarza,
h. w przypadku śmierci członka rodziny kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu
( o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od śmierci),
i. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub
innego zdarzenia losowego) odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego
organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp. (o pomoc można ubiegać się do 3
miesięcy od danego wydarzenia),
j. w przypadku nowozatrudnionych pracowników, którzy nie osiągnęli przychodów z
ostatnich 3 miesięcy, ich przychód oblicza się na podstawie oświadczenia o wysokości
dochodów z których się utrzymywali.

3. Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 46/2012 otrzymuje nowe brzmienie – Załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 11 do zarządzenia nr 46/2012 otrzymuje nowe brzmienie: - Załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2014
Wójta Gminy Nowy Duninów z 31 marca 2014
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ja niżej podpisany(a) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na
podstawie art. 233 kk oświadczam, że moja rodzina składa się z ……….…. osób. Osiągnięty średni dochód na
członka rodziny brutto wynosi* ………………….….……. zł.
Ponadto oświadczam, że dochody te stanowią dochody ze wszystkich źródeł.
Lp

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństw
a

Dochód

Dokument potwierdzający

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
Razem:

* (Dochód razem podzielić na 12 miesięcy i podzielić na osobę w rodzinie)
Dodatkowe Informacje ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................
(data, czytelny podpis)
Pouczenie:
Art. 233 kk kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
* zgodnie z § 8 pkt. 1” Regulaminu ZFŚS” Złożone przez pracownika oświadczenie majątkowe, uzupełnione na podstawie
rocznego zeznania podatkowego ma na celu ustalenie średniej wysokości wszystkich dochodów przypadających na jednego
członka rodziny oraz liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania ze świadczeń.
*Zgodnie z § 8 pkt. 3 Regulaminu ZFŚS Przy wyliczeniu dochodu należy uwzględnić dochody własne oraz członków rodziny na
podstawie ostatniego rocznego zeznania podatkowego – PIT ( przychód pomniejszony o koszty uzyskania) z tytułu
zatrudnienia, działalności gospodarczej lub rolnej, umów zleceń i o dzieło, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego,
zasiłku dla bezrobotnych, alimentów oraz innych dochodów (nieudokumentowanych). W przypadku prowadzenia gospodarstwa
rolnego dochody z gospodarstwa rolnego wylicza się - ha przeliczeniowe razy kwota dochodu ogłaszana przez Prezesa GUS
obowiązująca w roku za który składane jest oświadczenie majątkowe (decyzja wymiarowa do wglądu). Przychody w walucie
obcej przeliczane są na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego

poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Uzyskany dochód należy podzielić na 12 miesięcy. Do dochodów nie dolicza się
świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów.
Naukę dzieci w szkołach średnich i wyższych należy udokumentować kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
lub odpowiednim zaświadczeniem.
W przypadku nowozatrudnionych pracowników, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli przychodów, od których byli
zobowiązani odprowadzić podatek dochodowy ich przychód oblicza się na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów
z których się utrzymywali.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2014
Wójta Gminy Nowy Duninów z 31 marca 2014

Wysokość udzielonej pomocy – wg grup dochodowych - świadczenia rzeczowe
i finansowe, zapomogi rzeczowe i finansowe, zapomogi losowe
Grupa

Wysokość dochodu na
osobę w rodzinie (%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w
danym roku)

Zapomoga socjalna
pomoc rzeczowa, pomoc
finansowa
(% minimalnego
wynagrodzenia za pracę)

Świadczenia
rzeczowe i
finansowe w
związku ze
zwiększonymi
wydatkami….
(% minimalnego
wynagrodzenia za
pracę)

Zapomogi losowe
(% minimalnego
wynagrodzenia za
pracę)

Zapomoga
z tyt.
długotrwałej
choroby

I

do 50%

35%

25%

100%

25%

II

powyżej 50% do

30%

20%

90%

20%

III

100%
powyżej 100 do

25%

15%

80%

15%

IV

150%
powyżej 150% do

20%

13%

70%

13%

V

200%
powyżej 200%

15%

10%

60%

11%

