
Zarządzenie Nr 18/2020 

Dyrektora Powiatowego C^entrnm Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 22 lipca 2020 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń 
Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przyjętego 
Zarządzeniem Nr 50 72019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu z dnia 12 września 2019 roku 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art 8 ust. 2 ustaAvy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) oraz § 19 pkt. 11 Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy w Łowiczu przyjętego Uchwałą Nr 221/2019 
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. zarządzam, co następuje: 

§1. Zmienia się Regulaminu Gospodarowania Zakladow>'m Funduszem Świadczeń 
Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu przyjętego Zarządzeniem 
Nr 50/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 12 września 
2019 roku w ten sposób, ze: 

a) §7 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1 
przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalony zgodnie z objaśnieniami do 
wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego stanowiący załącznik nr 3 do 
Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej 
(współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się, nie 
dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, dzieci z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności bez ograniczenia wieku) wspólnie zamieszkującego 
i prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe osiągnięty roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie podzielony przez 12 miesięcy 
i podzielony przez liczbę członków rodziny". 

b) §8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. .Świadczenia okolicznościowe: 

a) osoba uprawniona może wnioskować o przjznanie pomocy finansowej lub 
rzeczov/ej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie wiosenno-letnim 
i jesienno-zimowym., 

b) wniosek o pomoc finansową lub rzeczową w związku ze zwiększonymi wydatkami 
w okresie wiosenno-letnim należy złożyć nie później niż 31 marca danego roku 
kalendarzowego, 

c) wniosek o pomoc finansową lub rzeczową w związku ze zwiększonymi wydatkami 
w okresie jesienno-zimowym należy złożyć nie później niż 15 grudnia danego roku 
kalendarzowego. 



d) wniosek o udzielenie pomocy zostanie rozstrzygnięty w oparciu o sytuację 
życiową, rodzinną oraz materialną osoby uprawnionej z uwzględnieniem 
możliwości finansowych Funduszu, przy zastosowaniu ustalonych corocznie 
progów kwotowych. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenie powierzam pracownikowi ds. kadr. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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