
ZARZĄDZENIE 

Burmistrza Opoczna Nr 7112019 

z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 52/2019 z dnia 21.03.2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w 
Opocznie, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 52/2019 z dnia 
21.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 2 w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki Funduszu zostają zwiększone poprzez: 
1) odsetki od środków ZFŚS zgromadzonych na rachunku bankowym, 
2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 
3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 
4) wierzytelności likwidowanego ZFŚS, 
5) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących 

działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie 
zakładowych obiektów socjalnych, 

6) inne środki określone w odrębnych przepisach." 

2) w rozdziale 5 w § 6: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5, należy podać pełną wysokość dochodów brutto 
uzyskanych w roku poprzednim przez wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe. W oświadczeniu należy wykazać dochód przypadający na jedną osobę 
w rodzinie."; 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Za dochód uważa się dochody brutto uzyskane ze wszystkich źródeł przez wszystkich 
członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wykazywane w rocznym 
zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym za poprzedni rok. Do dochodu 
zalicza dochody z gospodarstwa rolnego."; 

c) ust. 1 O skreśla się; 
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„ 11. W przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia o sytuacji materialnej 
uprawnionego, pracodawca może żądać przedłożenia do wglądu dokumentów 
potwierdzających zadeklarowaną wysokość dochodu. W tym celu osoba uprawniona 



przedkłada kopię zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za poprzedni rok wraz 
z dokumentami źródłowymi na podstawie, których zostały sporządzone zeznania roczne i inne 
dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny."; 

3) Załącznik m 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

4) Załącznik m 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Opoczna 

Nr 71/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu ZFŚŚ 

Urzędu Miejskiego w Opocznie 

miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ nr I 
osoby uprawnionej 

.................................................................................................. za rok 20 ..... 
imię i nazwisko 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących członków rodziny: 

Lp. Imię i nazwisko Pokrewieństwo Data urodzenia Miejsce nauki 

I wnioskodawca 

2 współmałżonek .. · 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Oświadczam, że w 20 ..... roku dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego 
wynosiły łącznie: .................................................... . 

Średni łączny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ........................................ za 
20 ....... rok, co daje miesięcznie na osobę: ..................................... . 

Ja niżej podpisany jestem świadomy że: 
Osoba korzystająca ze świadcze1'l z Funduszu która w sposób świadomy i celowy złożyła oświadczenie o sytuacji materialnej niezgodne z prawda lub przedłożyła 
sfałszowany dokument traci prawo do korzystania ze środków funduszu w roku bieżacym i następnym. Ponadto jest obowiazana do niezwłocznego zwrotu całej 
kwoty otrzymanego świadczenia wraz z ustawommi odsetkami. 
Oświadczam, że: 

I. została mi przedstawiona informacja wynikająca z rut. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadcze1\ Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie; 

2. mam wiedzę że przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadcze1\ z ZFŚS odbywa się na podstawie art. 8 ustawy 
O zakładowym _funduszu _,wiadczeń SOCjG/nych i przyjytym przez członków Zf':~S regulaminem i jest zgodnie Z art. 6 ust. 1 lit. C {przetwarzanie ;est niezbędne 
do wype/nienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), rozporządzenia Parlamentu Europe/skiego i Rady (Ut,) 2016 679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osohowych. (Dz. Urz. l!H U 191 z ./.5.2016) zwanym RODO. 

(własnoręczny podpis) 
OBJAŚNIENIA: 

Za dochód uważa się dochody brutto uzyskane ze wszystkich źródeł przez wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe, wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym za poprzedni rok. Do dochodu zalicza dochody z gospodarstwa 
rolnego. 

W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z !ha przeliczeniowego w danym roku uzyskuje się dochód w wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z I ha przeliczeniowego ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.). 

Za członków rodziny uznaje się: I) współmałżonków, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione dzieci przyjęte 
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci współmałżonków - w wieku do 18 lat, a jeżeli się uczą -do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia, a jeżeli orzeczono wobec nich znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności -także bez względu na wiek. 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza Opoczna 
Nr 71/2019z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu ZFŚS 

Urzędu Miejskiego w Opocznie 

miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ nr TI 
osoby uprawnionej 

.•.......•...•••••.•..•.•....••......................... „ ....•.....•••••...•..•..... „ ..•........ za rok 20 ..... 
imię i nazwisko 

O' . d swrn d t czam, ze mo1e gospo ars wo d omowes kł d a t a się z nas :ępu.1ącyc h ł k' d. cz on owro zmy: 

Lp. Imię i nazwisko Pokrewieństwo Data urodzenia 

1 wnioskodawca 

2 współmałżonek 

3 

4 

5 

6 

Ja niżej podpisany: 
Oświadczam, że miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego za 20„ .. rok, 
uprawnia mnie do uzyskania najniższego przysługującego dofinansowania do każdego ze świadczeń. 

Oświadczam, że: 
1. została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu danych 
osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Opocznie; 

2. mam wiedzę że przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS odbywa 
się na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przyjętym przez członków ZFŚS 
regulaminem i jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. (Dz. Urz. UE LI 1911 
z 4.5.2016) zwanym RODO. 

(własnoręczny podpis) 

OBJAŚNIENIA: 
Za członków rodziny uznaje się: I) współmałżonków, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione dzieci przyjęte 

na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci współmałżonków · w wicku do 18 lat, a jeżeli się uczą -do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia, a jeżeli orzeczono wobec nich znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności -także bez względu na wiek. 


