ZARZĄDZENIE Nr 35/2020
Wójta Gminy Krasne
z dnia 02 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie
Gminy w Krasnem wprowadzonego Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia
22 lutego 2019 roku
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne
zarządza:
§

1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanym dalej Regulaminem,
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 22 lutego 2019
roku wprowadzić następujące zmiany:
1. § 2 pkt. 1 Regulaminu ZFŚS otrzymuje brzmienie:
„1. Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS, zasady i
warunki przyznawania świadczeń i pomocy oraz osoby uprawnione do korzystania ze
świadczeń z ZFŚS w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej”.
2. § 8 pkt. 3 Regulaminu ZFŚS otrzymuje brzmienie:
„3. Emeryci i renciści - dla których Urząd Gminy i jednostki z którymi podpisano umowy
o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej były ostatnim miejscem pracy” .
3. § 16 pkt. 1 Regulaminu ZFŚS otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt Gminy będzie administrował wspólnymi środkami zgromadzonymi na rachunku
ZFŚS, według umowy zawartej z kierownikiem GOPS i dyrektorem GBP”.
4. Dotychczasowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS otrzymuje treść określoną w
załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Dotychczasowy Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚŚ otrzymuje treść określoną w
załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Uchyla się załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚŚ.
7. Dotychczasowy Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS otrzymuje treść określoną w
załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS
Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej
W dniu ...................... Urząd Gminy w Krasnem, ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
reprezentowany przez Wójta ............................................... i Gminna Biblioteka Publiczna w
Krasnem reprezentowany przez D yrektora...................................... , na podstawie art. 9 ustawy z
dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1352 z późn. zm.) zawarły umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.
§1
Przedmiotem wspólnej działalności jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony z
corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi
przepisami.
§2
Fundusz świadczeń socjalnych będzie gromadzony na odrębnym rachunku bankowym
prowadzonym przez Urząd Gminy w Krasnem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem będzie przekazywała na ww. rachunek bankowy
coroczny odpis naliczony w sposób określony obowiązującymi przepisami funduszu w
terminach:
1. 75% do dnia 31 maja każdego roku,
2. 25% do dnia 30 września każdego roku.
W miarę posiadanych środków Gminna Biblioteka Publiczna może przekazać naliczony
fundusz w całości do 31 maja każdego roku.
§3
Zasady prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik do Zarządzenia
................................................ w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy w Krasnem.
Powyższy regulamin stanowi integralną część zawartej umowy.
§4
Środkami funduszu administruje Wójt Gminy Krasne.
§5
Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od ............................. r. i
może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na koniec roku kalendarzowego za uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§7
Do spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt Gminy

Dyrektor GBP

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS

Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej
W dniu .......................... Urząd Gminy w Krasnem, ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
reprezentowany przez Wójta Gminy ............................................ i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krasnem, ul. A. Mickiewicza 23A, 06-408 Krasne reprezentowany przez
K ierow nika................................................ , na podstawie art. 9 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.) zawarł
umowę o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.
§1

Przedmiotem wspólnej działalności jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony z
corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi
przepisami.
§2

Fundusz świadczeń socjalnych będzie gromadzony na odrębnym rachunku bankowym
prowadzonym przez Urząd Gminy w Krasnem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem będzie przekazywał na ww. rachunek
bankowy coroczny odpis naliczony w sposób określony obowiązującymi przepisami funduszu
w terminach:
1. 75% do dnia 31 maja każdego roku,
2. 25% do dnia 30 września każdego roku.
W miarę posiadanych środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przekazać
naliczony fundusz w całości do 31 maja każdego roku.
§3
Zasady prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik do Zarządzenia
............................................................................ w Sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Krasne.
Powyższy regulamin stanowi integralną część zawartej umowy.
§4
Środkami funduszu administruje Wójt Gminy Krasne.
§5
Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od ........................... r. i
może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na koniec roku kalendarzowego za uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§7
Do spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wójt Gminy

Kierownik GOPS

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS
Kryterium dochodowe do
otrzymania świadczeń socjalnych na wypoczynek „wczasy pod gruszą”

Lp.

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie

Wysokość świadczenia zł

1.

Do 2500 zł

2.

Od 2501 zł do 3200 zł

950,00

3.

Od 3201 zł do 4200 zł

900,00

4.

Od 4201 zł do 6200 zł

850,00

1 000,00

