Załącznik nr 5  do Regulaminu ZFŚS							Burmistrz Miasta 
										i Gminy Myślenice

Wniosek o przyznanie świadczenia 
socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów, którzy uprawnienia emerytalno–rentowe nabyli z tytułu wykonywania zatrudnienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

Imię i nazwisko wnioskodawcy          							
Adres zamieszkania   	 	   							
Nr telefonu				   							

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (właściwe podkreślić):
1) dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie;
2) dofinansowania do biletów na imprezy kulturalno–oświatowe w grupie zorganizowanej przez Nauczycieli;
3) dofinansowania do wycieczek w grupie zorganizowanej przez Nauczycieli;
4) otrzymania zapomogi losowej;
5) otrzymania zapomogi finansowej, w związku ze wzmożonymi wydatkami przedświątecznymi.

													
													
													
uzasadnienie do zapomogi losowej wraz z udokumentowaniem zaistniałej sytuacji

													
miejsce oraz termin wypoczynku

													
data oraz miejsce imprezy kulturalno-oświatowej lub wycieczki krajoznawczo-turystycznej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie  zamieszkującej i prowadzącej gospodarstwo domowe, średnio miesięcznie za miesiąc                  wyniosły                      
                         brutto, co w przeliczeniu na                        osób stanowi miesięczny dochód                                     .                                na 1 osobę.
Świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                          						
                                                                                          data i podpis wnioskodawcy

Przyznaną kwotę proszę przekazać na konto / do odbioru w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
* (właściwe podkreślić): 

(Złożenie wniosku oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                       

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:


1. dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie:
a) od 15.06 do 15.07. każdego roku
b) od 15.09 do 15.10. każdego roku
2. dofinansowania do biletów na imprezy kulturalno–oświatowe– cały rok
3. dofinansowania do imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek – cały rok
4. otrzymania zapomogi losowej – cały rok
5. otrzymania zapomogi finansowej, w związku ze wzmożonymi wydatkami przedświątecznymi.
a) ŚWIĘTA WIELKANOCNE – od 1.02 do 28.02. każdego roku
b) ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – od 1.11 do 15.11. każdego roku
					      - dodatkowy termin tygodniowy – od 1.12. - 10.12






