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do regulaminu

' l ZahJadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Zespole Szkół im' B. Prusa w Pułhrsku

Z dniem 25,03,201l t' wprowadza się następujące zmiany w regulaminie
Zal<ł.adowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych, wynikające z nie stosowania się do przepisów
re gulaminu, doĘ czących składania o świadczeń o dochodach :

2. W rczdzia]e I|I ,,Zasady i warunki korzystania ze środków funduszu'' $ 6 pkt. e)

otrzymuj e nowe brzmienie :

,,e) oświadczętia o dochodach za ostatni rok kalendaruowy, o których mowa
powyzej, składa się w księgowości Szkoły do 15 marca danego roku za rok
ubiegĘ. obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników i omerytów
(rencistów) Zespołu Szkół, ktorzy chcą korzystać z usług i świadczeń
socjalnych. oświadczenie to będzie stanowiło podstawę ptzyznawaila
świadczeń z Funduszu osobom uprawnionym, ubiegającym się o pomoc. W
prrypadku nie dopełnienia obowiązku złoŻenia oświadczęnia o dochodach,
Komisja Socjalna nie pozbawi talciej osoby korzystania z usług i świadczeń
socjalnych, jednak w konsekwencji nieznajomości ptzez Komisję Socjalną
dokładnej sytuacji finansowej danego uprawnionego pomoc socjalna
przyzrlawafla będzie w najniŻszej ustalonej na posiedzeniu wysokości, ''

4. W tozdzrale III ,,Zasady i waruŃi korzystania ze środków funduszu" $ 6 ust. 1 pkt.
g) dodaje się zdanie:

,,g) W przypadku nie dopełnienia obowiąpku złożęnta oświadczenia o
uzyskanej pomocy socjalnej z innych żródeł (miejsc pracy), Komisja Socjalna
nie pozbawi takiej osoby korzystania z usług i świadczeń socjalnych, jednak w
konsekwencji nieznajomości przęz Komisję Socjalną dokładnej sytuacji
finansowej danego uprawnionego i wysokości uzyskanej juŻ pomoc socjalnej z
innych źródeł (miejsc pracy) ptzyaa'warLabędzie pomoc socjalna w najniŻszej

- ustalonej na posiedzeniu wysokości' Konsekwencją podatkową nię złożerua
takiego o świadczenia będzie równiez opodatkow an1e ptzyznanych świadczeń
(chyba, ze są onę całkowicie zwolnione z podatku). ''
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