
Zarządzenie Nr \{;WVI/2013 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia/f^ lipca 2013 roku 

w sprawie wyborów pracownika uprawnionego do reprezentowania pracowników w  
sprawach dotyczących 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 2012 r. poz. 592. poz. 908, poz. 1456) oraz w związku 
z § 1 pkt 7 regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49/W2010 
Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 r. regulaminu gospodarowania środkami 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza, zmienionego 
zarządzeniami nr 52/V/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku, nr 215/VI/2011 z dnia 15 września 
2011 roku nr 340/VI/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. nr 351/V1/2011 z dnia 30 grudnia 
2011 roku oraz nr 64/YI/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 roku 

z a r z ą d z a m , co następuje: 

§ 1. Zarządzam na dzień 18 lipca 2013 roku wybory pracownika uprawnionego do 
reprezentowania pracowników w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 

§ 2. Do przeprowadzenia wyborów powołuję Komisję w składzie: 

1. Adam Zamojski, 
2. Anna Wrzesińska, 
3. Monika Papis. 

§ 3. 1. Komisja Wyborcza przyjmuje w terminie do dnia 17 lipca 2013 roku do godz. 15.00 
zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji, o której mowa § 1. 

2. Zgłoszenie dokonuje się na piśmie podpisanym przez minimum 2 osoby uprawnione do 
głosowania. 

§ 4. Wybory przeprowadza się bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatur. 

§ 5. Głosowanie odbywa się w sposób tajny w dniu wyborów w godzinach od 8.00 do 16.00 
spośród zgłoszonych kandydatów. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pracownicy 
Urzędu Miasta Zgierza, Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu, Miejskich 



Usług Komunikacyjnych w Zgierzu i Straży Miejskiej w Zgierzu stosownie do porozumień 
zawartych przez Prezydenta Miasta Zgierza z tymi jednostkami. 

§ 6. 1. Komisja Wyborcza niezwłocznie po zakończeniu głosowania ustala wynik głosowania. 

2. Za ważne uznaje się wybory, w których wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych do 
głosowania według stanu na dzień 18 lipca 2013 roku. 

3. Za wybranego przez pracowników uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość 
głosów. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 


