
ZARZĄDZENIE NR 77/2022 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. 2022, poz. 923) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Starosty 
Siedleckiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, zmienionym 
zarządzeniami: Nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku oraz Nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku 
wprowadza się następującą zmianę: 
- § 18 otrzymuje brzmienie: 

"§ 18. Wymaganymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki na 
cele mieszkaniowe, oprócz wniosku mogą być: 

1) ważne pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, w przypadku ubiegania się o pożyczkę na 
budowę lub rozbudowę; 

2) umowa z deweloperem zawarta na budowę mieszkania lub domu; 
3) w pozostałych przypadkach ubiegania się o pożyczkę: 

a) akt notarialny; 
b) zaświadczenie o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; 

4) kopia orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej wnioskodawcy lub członka rodziny, 
w przypadku ubiegania się pożyczkę na przystosowanie domu lub mieszkania dla potrzeb osób 
o ograniczonej sprawności fizycznej.". 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 

Treść zmiany Regulaminu ZFŚS wprowadzana niniejszym zarządzeniem została uzgodniona 
z n/w przedstawicielami pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach: 
1. ..................................................... 
2. ..................................................... 
3. ...................................................... 
4. ..................................................... 
5. ...................................................... 
6. ..................................................... 
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7. ..................................................... 
8. ..................................................... 
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