
ZARZĄDZENIE NR 60/2009
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2009 R.

w sprawie zmiany „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina”

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 ze zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina, 
nadanego zarządzeniem nr 21/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 
2008 r. oraz § 3 ust. 4 Załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta 
Gostynina nadanego Zarządzeniem Nr 21/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 
11 kwietnia 2008 r., zarządzam, co następuje:

§ 1
1. W „Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Urzędzie Miasta Gostynina”, zwanym dalej „regulaminem”, w § 4 ust. 1 skreśla się 
punkt 4.

2. Zmianie ulega § 8 regulaminu, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych.
  2. Przyznawanie świadczeń w formie:

a) pomocy rzeczowej i finansowej przyznawanej w wypadkach losowych i w 
     szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

b) okazjonalnej pomocy rzeczowej
oraz
c) pożyczki na cele mieszkaniowe
ma charakter uznaniowy.

3. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do regulaminu.”

3. W  § 10 regulaminu skreśla się punkt 2 w ust. 1 oraz ust. 2.  

4. W § 11 regulaminu dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od dochodu  
przypadającego na jednego członka rodziny, wykazywanego w oświadczeniu składanym 
przez pracownika ubiegającego się o przyznanie świadczenia, i stanowi określony procent  



minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  z  grudnia  roku  poprzedniego,  zgodnie  
z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.”   

5. Skreśla się § 12 regulaminu.
§ 2

Zestawienie tabelaryczne w załączniku nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie:

DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE 
OSOBY UPRAWNIONEJ

WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA 
PRZYSŁUGUJĄCA OSOBIE UPRAWNIONEJ 

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU, KTÓREJ PODSTAWĘ 
STANOWI WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO 

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 
Z GRUDNIA ROKU POPRZEDNIEGO 

do 1.100,00 zł 100%

od 1.101,00 do 1.500,00 zł 95%

od 1.501,00 do 1.900,00 zł 90%

od 1.901,00 do 2.200,00 zł 85%

powyżej 2.201,00 zł 80%

§ 3
Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 4
1. Zobowiązuję  pracownika  ds.  kadr  do  podania  zmian  regulaminu 

wprowadzonych  niniejszym  zarządzeniem  do  wiadomości  pracowników 
Urzędu Miasta Gostynina.

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia podania ich 
do wiadomości pracowników, zgodnie z ust. 1. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


