
ZARZĄDZENIE Nr 947/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 07.04.2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 896/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa (z późn. zm.)

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. 
 poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1248, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. 
Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183, z 2013 r. poz.645) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908, 1456, z 2013r. poz. 747 i 
1645), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa 
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 896/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 
kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 7 ust.5 otrzymuje brzmienie:
 „ 5. Osoba uprawniona korzystająca z dofinansowania do form wypoczynku określonych w § 
5 ust. 1 lit. a - c, może otrzymać dofinansowanie tylko jeden raz w roku i tylko do jednej z 
form wypoczynku, w terminie do 15 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Socjalnej. 
Wnioski osób uprawnionych, złożone w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, zostaną 
rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Komisji Socjalnej po zatwierdzeniu planu rzeczowo-
finansowego  oraz tabeli dofinansowań na dany rok kalendarzowy.”, 
2) w § 9
 a) ust.14 otrzymuje brzmienie:
       „14. Pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę wymienioną w ust.7 lit.  c oraz w ust. 10 
lit. c zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej do 6 miesięcy od podpisania umowy 
imiennych dowodów zapłaty (imiennych rachunków, imiennych faktur, itp.) minimum na 75 
% otrzymanej kwoty pożyczki. Dowody zapłaty mogą dotyczyć również okresu 
wcześniejszego tj. do 6 miesięcy wstecz od daty uzyskania pożyczki. Komisja Socjalna na 
najbliższym posiedzeniu sprawdza i zatwierdza rachunki pod względem merytorycznym 
dotyczące remontu oraz zakupu urządzeń i wyposażenia - trwale zamontowanych w 
domu/mieszkaniu.”;
 b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
     „17. Ponowna pożyczka o której mowa w ust.7  lit. a- c)  może być przyznana po upływie 
3 miesięcy od dnia całkowitego spłacenia poprzedniego zadłużenia określonego w umowie, z 
uwzględnieniem ust.8. Termin ten ma zastosowanie także w przypadku wcześniejszej spłaty 
zadłużenia.”,
3) załącznik nr 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (plan rzeczowo-
finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 r.) otrzymuje brzmienie 
załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


