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ZARZĄDZENIE N R Ao.120 .66.za 17
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 27 grudnia 2OL7r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakladowego Funcluszu Świadczeń

Socjalnych Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Na podstawie art. B ust, 2 us[awy z dnla + ;llar-ca 1994r, o zakładowyrn funduszu
świadczeń socjalnych (Dz,0. z 2a17r. poz, ]i9 ze z|).1, Bui-illisirz l"liasta Kluczborka
zarządza się co następuje:

§i.
W ReguIaminie Zakładowego Futlduszu S,^liac]czeń Soc.lalrlych Urzędu Miejskiego

w K|uczborku wprowadzonym Zarządzeniem iui- i\C.120.33.20i6 z 27 paŻdziernika 2016r.
wprowadza stę następuJące zmiany:

1) w §5 pkt,2 skreŚla się słowa:
"Wymóg wniosku nie dotyczy świadczeń, o kicrycłl lllo\va v,v §3 ust.1.",

2) §5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 5 pkt,3 Do okreslenia sytuacjl matertalnej osob uprawntonych przyjmuje się Średni
miesięczny dochod netto przypadalący na jednego uprawniorlego członka rodziny
wspólnie zamleszkującego i prowadzącego wspolne gospodarstvlo domowe, osiągnięty
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ublegania się o Śwtadczenie, podzielony
przez ticzbę osob iticzbę miesięcy v,tchodzenla ich w skład wspolnego gospodarstwa
domowego w roku, za ktory llczony jest Jochoc|.",

3) §5 pkt. 15 otrzymuje brznrienie:
"§ 5 pkt.15 Wnioskl na"

1) doflnansowarlie wypoczynku, o ktcryrłi Inovla w §2 pl<t, 1

w terminie do 30 kwietrlla kazdeEo rcku,
3 należy składać

2) swiadczenia, o ktorynl n)ov^/a l,y _..qj L,,s[. j ilalezy skladac vy terminte do
31 pazdzlernlka każdego roku.".

4) załącznik nr 1 otrzymuje brznlienie z9odilie z załączrtiklern ill- i do niniejszego
zarządzenia,

§2
Zarządzenie wchodzl w zycie z dniem 1 stycznia 2O18r,
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(podpis prZedstaWiói ela Załogi)
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Załącznik nr l
WN IosEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Imię i nazwisko wnioskodawcy .

Miejsce zamieszkania

Proszę o przyzna n ie :

1) [ dofinansowania wypoczynku dzieci, zorganizowanego w formie kolonii, obozów,
zimowisk,

2) U dofinansowania wczasów profilaktyczno - leczniczych, pobytu w sanatorium na

leczeniu lub rekonwa lescencji,

3) I dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowaneg o przez pracowników we
własnym zakresie,

4) ! dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej
(wycieczki, rajdy, spływy),

5) ! dofinansowania biletow wstępu na imprezy kulturalno - rozrywkowe oraz sportowe,
6) [ Pomocy rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczegolnie trudnej

sytuacji zyciowej,

7) [ finansowania imprez integracyjnych,

B) ] przyznanie zapomogi losowej,

9) [ finansowania zaJęc rekreacyjno - sportowych,
10)f] wyprawki dla dziecka, o której mowa w §3 ust.2 Regulaminu,
11) f] paczek dla dzieci (liczba dzieci daty urodzenia . . . . . .),
12) I Świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno

noworocznym.

Inne informacje uzupełniające :

PrawdziwoŚĆ wyzej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy
odpowiedzialnoŚci regulaminowej tkarnej (art,233 §1 K.K )1)

x niepotrzebne skreślic

Adnotacje Działu socjalneg o o przyznaniu świadczenia i d"fiffi".$T;:#"'j"iffi'Juszu.

(data i podpis pracownika)

1 Kodeks karny art. 233. §1 xto, ,lłuou]ą. r"rnu.*rną+-",ruzvC.u ao*oa * p*tępo*,*iu sądowym Iub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstaWie UStaWy, ZeZnaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.


