ZARZĄDZENIE NR 191/VII /2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/VII/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie dochodów i wydatków z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania
w 2016 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zmianami) oraz § 8 pkt 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie zarządzam, co następuje:
§ 1. Załącznik do zarządzenia nr 10/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2016 r. w
sprawie dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i
wysokości ich dofinansowania w 2016 r. otrzymuje brzmienie:
I. DOCHODY:
Stan ZFŚS na dzień 01.01.2016 r.

1.985,40 zł.

Odpis ZFŚS na 2016 r.

127.333,37 zł.

RAZEM:

129.318,77zł.

II. WYDATKI
1.Noworoczna impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę dla:
·pracowników,
·emerytów i rencistów
2.Pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników w formie paczek
żywieniowych z okazji „gwiazdki”.
3.Pomoc rzeczowa dla emerytów i rencistów w formie „gwiazdkowego”
upominku świątecznego .
4.Pomoc finansowa pracownikom związana ze zwiększonymi wydatkami
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
5.Bezzwrotne zapomogi pieniężne dla uprawnionych, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji ze względu na zdarzenia losowe.

10.000,00 zł.
3.500,00 zł.
6.500,00 zł.
4.100,00 zł.
99.718,77 zł.
5.500,00 zł.

RAZEM:

129.318,77 zł.

III. Pomoc finansowa pracownikom związana ze zwiększonymi wydatkami z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych ustala się wg następujących kryteriów:
Dochód przypadający na osobę
w rodzinie
Do 1000,00 brutto
Od 1001,00 do 2000,00 brutto
Od 2000,00 brutto i więcej
IV. Wysokość pomocy
z okazji „gwiazdki”.

Kwota dopłaty –
Wielkanoc
800,00 zł. brutto
780,00 zł. brutto
760,00 zł. brutto

rzeczowej

dla

Dochód przypadający na osobę
w rodzinie
Do 1000,00 brutto
Od 1001,00 do 2000,00 brutto
Od 2000,00 brutto i więcej

dzieci

Kwota dopłaty –
Boże Narodzenie
170,00 zł. brutto
160,00 zł. brutto
150,00 zł. brutto
pracowników

w

formie

paczek

żywieniowych

Wysokość pomocy rzeczowej
116,00 zł. brutto
107,00 zł. brutto
96,00 zł. brutto

V. Wysokość pomocy rzeczowej dla emerytów i rencistów w formie „gwiazdkowego” upominku
świątecznego.
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Dochód przypadający na osobę
w rodzinie
Do 1000,00 brutto
Od 1001,00 do 2000,00 brutto
Od 2000,00 brutto i więcej

Wysokość pomocy rzeczowej
122,00 zł. brutto
100,00 zł. brutto
96,00 zł. brutto

VI. Wysokość bezzwrotnej zapomogi pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 1.500,00zł. brutto.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wydziałom: finansowemu i organizacyjnemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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