
ZARZĄDZENIE NR 139/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.), w związku z umową o prowadzeniu wspólnej działalności 
socjalnej, zawartą w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Wójtem Gminy, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu, Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, zarządzam, co 
następuje:

§ 1. Po uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, w zarządzeniu 
nr 77/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzam następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 - Oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny - otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 7 - Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 31 grudnia 2019 r.

......................................................

(miejscowość, data)

..........................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………

........................................................

(adres)

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ 
DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS

Oświadczam, co następuje:

1. Dzieci pozostające na moim utrzymaniu to:

1) ……………………………………………………….…., lat ………..…..,

2) ………………………………………………………….., lat ………….....,

3) …………………………………………………………..., lat ……………. .

2. Wraz ze mną w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje …….… osób, czyli: 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......

3. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku ................ wynosił ……..…… złotych netto.

4. Inne informacje istotne z punktu widzenia oceny sytuacji socjalnej osoby składającej oświadczenie: 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO) informuję, że:
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Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 
Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony 
danych pod adresem:

·Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

·iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych1 przetwarzane są w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z ZFŚS, a także do 
ustalenia ich wysokości2.

1 art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym 
z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Małkinia Górna 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi 
i świadczenia, dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia 
praw lub roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

·dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

·ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przyznania 
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 31 grudnia 2019 r.

UMOWA
W SPRAWIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W dniu ………………………. pomiędzy Pracodawcą (pożyczkodawcą) reprezentowanym przez 
………………………....................................……… i Skarbnikiem Gminy …………………………….

a Panem/Panią ………………………………………………………………… zwanym/ą dalej 
Pożyczkobiorcą, zatrudnionym/ą w …………………………………………………………………...

zawarta została umowa następującej treści:

W związku z przyznaniem pożyczki w kwocie ……………………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………….. z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych z przeznaczeniem na ………………………………………………………………………………, 
strony ustalają jak niżej:

1. Pożyczka oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym w kwocie ………………, słownie: 
……………………………………………………… z przeznaczeniem na .................………...................... 
………………………………………………………………………………………………............................

2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi ……….. miesięcy. Pierwsza spłata 
pożyczki nastąpi w dniu …………………… w kwocie ………………….

wraz z odsetkami.

Pozostała spłata pożyczki nastąpi od dnia …………………… w równych ratach po …………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………….

3. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnej pożyczki oraz zasiłku chorobowego.

4. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę, obojętnie przez którą ze stron.

5. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzenia nr ……………. Wójta 
Gminy Małkini Górna z dnia ……………….….. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.

7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Pracodawca, a jeden Pożyczkobiorca.

8. Poręczyciele:

1) Pan/i …………………………………………………………………

zam. ………………………………………………………………….

2) Pan/i …………………………………………………………………

zam. ………………………………………………………………….

W razie nieuregulowania we właściwym czasie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią 
……………………………………………………………… wyrażamy zgodę, jako solidarnie 
odpowiedzialni, na pokrycie kwoty pożyczki z naszych wynagrodzeń, co stwierdzamy własnoręcznym 
podpisem:
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1) ………………………………………….

(czytelny podpis)

2) ……………………………………………......

(czytelny podpis)

………………………………………… …………………………………..

      (czytelny podpis Pożyczkobiorcy) (podpis Wójta Gminy)

…………………………………..

(podpis Skarbnika Gminy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie 

Gminy w Małkini Górnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 
Małkinia Górna.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna inspektorem ochrony 
danych pod adresem:

·Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

·iodo@malkiniagorna.pl.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych1 przetwarzane są w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z ZFŚS, a także do 
ustalenia ich wysokości2.

1 art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2 art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym 
z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Małkinia Górna 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Okres przechowywania danych osobowych:
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi 
i świadczenia, dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia 
praw lub roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

·dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

·ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przyznania 
ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości.
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