
Zarządzenie NrT^/VII/2015 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia O^kwietnia 2015 roku 

zmieniające zarządzenie nr 49/V/20iO Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku  
w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń  
socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, i poz. 1072) 
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 49/W2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 
2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza, zmienionego zarządzeniami 
nr 52/V/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku, 215/VI/2011 z dnia 15 września 2011 roku, 
340/VI/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz 35WI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku 
wprowadzam następujące zmiany: 

1. W § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Pracownik deklarujący w oświadczeniu średni miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie mieszczący się w pierwszym progu wysokości dochodu w tabeli dopłat, 
zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zespołu ds. Socjalnych, dokumenty 
potwierdzające wysokość dochodu. W przypadku braku udokumentowania dochodów 
w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, świadczenia przez kolejny rok, wypłacane 
będą według trzeciego progu wysokości dochodu." 

2. W § 5 dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 
„3b. Jeśli członkiem rodziny, w rozumieniu § 4 regulaminu, jest osoba z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, progi dochodu ulegają 
podwyższeniu. Ich wysokość ustalana jest każdego roku w tabeli dopłat na dany rok. 
Składając oświadczenie należy przedstawić orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności." 

3. Załącznik nr 1 do regulaminu gospodarowania środkami ZFSS w Urzędzie Miasta 
Zgierza otrzymuje brzmienie jak w załączniku. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zgierza. 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszęnia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta 
Zgierza. /' o •'' <r'i \ 
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Nazwisko i imię 

adres 

telefon 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia . 

Załącznik nr 1 do regulaminu gospodarowania 
środkami ZFŚS w Urzędzie Miasta Zgierza 

część B 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód* za rok poprzedni wszystkich członków mojej 
rodziny, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wynosił na osobę 
miesięcznie: 

• do 1000 zł • powyżej 1000 zł do 2000 zł D powyżej 2000 zł 

Q (do 1300 ziy Q (powyżej 1300 zł do 2300 zł) Q (powyżej 2300 zł) 

** Kwoty zamieszczone w nawiasie obowiązują jeśli członkiem rodziny uprawnionym do korzystania z funduszu jest osoba 
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Składając oświadczenie należy okazać 
orzeczenie. 

*Podstawowym dokumentem przy ustalaniu dochodu rocznego jest PIT 11. 
Pod pojęciem dochód należy rozumieć przychód uzyskany z emerytury, renty, prowadzonej działalności gospodarczej oraz z 
tytułu zatrudnienia pomniejszony o: koszty uzyskania przychodu, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
zaliczki, pobrane na podatek 

Oświadczam że: 

Q korzystam z prawa do emerytury/renty - nr świadczenia 

O podjąłem/podjęłam pracę w innym zakładzie pracy 

Prawdziwość przedstawionych wyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod 
odpowiedzialnością karną (art. 233 § 1 Kk) 

Zgierz, dnia 
(podpis) 

• Zaznaczyć właściwe znakiem X 


