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Zarzqdzenie Nr 10/2018

Wójta Gminy Fałków.

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regu|aminu Zakładowego Funduszu świadczeń
Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych
Gminy Fałków.

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 04 marca
św|adczeń socja|nych ( Dz.U 2oL7 roku poz'2L9I,f371')

1994 r,o zaktadowym funduszu
zarzqdzam co n astęp uje :

5t

W dotychczasowej treści Regu|aminu w 5 9 pkt 3 u|ega zmianie zatqcznikNr 1 do niniejszego
Regulaminu.

Sz

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Fatków.

5g

Postanowienia Regu|aminu wchodzq w życie z dniem O1-O1-2018r.
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Tabela

okreś|ajqca kryteria finansowe do udzie|enia
ZFśs d|a pracowników Urzędu Gminy w
Fatkowie oraz Gminnej Biblioteki publicznej.

Zatqcznik Nr 1
do Regulaminu Zaktadowego

Fu nduszu świadczeń Socja lnych

pomocy rzeczowej i finansowej z

Fatkowie, pracowników GoPS w

Lp. Dochód* na jednego
członka Rodziny w zł

Wysokość świadczenia

Petna wysokość pomocy/i na nsowej lub
rzeczowej okreś|anej każdorazowo na
posiedzeniu Komisji

80% wysokości pomocy Finansowej Iub
rzeczowej okreś|anej każdorazowo na
Posiedzeniu Komisji

L

0 - 4000,00

4000,01- i powyzej

2

Pouezenie

* Przez dochód rozumie się dochody pod|egajqce opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (tj. przychody minus koszty uzyskania
przychodów minus sktadki na ubezpieczenie spoteczne).



(Nazwisko i imię )

{stanowisko )

ośwlA DczENIE
Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadcza m, ze średni roczny dochódxza
rok.....'........... wszystkich cztonków mojej rodziny wspólnie zamieszkujqcych
i prowadzqcych wspólnie gospodarstwo domowe wynosit zł, co
w przeliczeniu na .................. osób/y stanowi ........... zt na osobę/na
miesiqc.

Prawdziwość wyzej przedstawionych danych potwierdzam wtasnoręcznympodpisem pod odpowiedzia|nościq karnq (art. 233 5 1 Kk).

Wyrażam zgodę na potrqcanie podatku od przYznanYch mi świadczeń zZFSS.

Fatków, dnia

*Przez dochód rozumie się dochody podlegajqce opodatkowaniu podatkiemdochodowym od osób fizycznych (tj. przychód minus koszty uzyskaniaprzychodów minus sktadki na ubezpieczenie spoteczne)'

Pouczenie

Podstawowym dokumentem przy ustaraniu dochodu rocznego jest _roczne

::-T : ::#so 
kości u zys ka n ego doch od u ( P |T)- s kta da n e p rzez wypetn iajqcego


