ZARZĄDZENIE NR 101/2014
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie: zmiany w części Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tekst jednolity - Dz. U z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.), zarządza
się co następuje:
§1
W treści załącznika do Zarządzenia Nr 94/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie
Gminy i GOPS w Stawigudzie wprowadza się następujące zmiany:
a)

w całości zmienia się treść § 3 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie osoby (pracownicy, emeryci i renciści Urzędu Gminy i GOPS)
zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń
finansowych z Funduszu powinny złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca
marca każdego roku, Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej rodzinnej
i materialnej. Druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.”

b)

w całości zmienia się treść § 9 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„Pomoc świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych z tytułu zwiększonych
wydatków w związku ze świętami Bożego Narodzenia”

c)

w § 11 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„Szczegółowe kryteria wysokości przyznawania świadczeń dla pracowników UG i
GOPS określa tabela nr 5”

Tabela 5

Lp.

Średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego
członka w rodzinie Pracownika w roku przyznania
świadczenia.

Procent dopłaty do wczasów
turystyczno-krajoznawczych
(na 1 osobę uprawnioną w § 8
Regulaminu Funduszu)
naliczany od kwoty ustalonej co
rocznie przez Wójta

1

do 2000 zł

100%

2

od 2001 zł do 3000 zł

95%

3

d)

od 3001 zł

90%

w całości zmienia się treść § 13 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„Pomoc świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych na zakupy świąteczne
Bożego Narodzenia
1. Do otrzymania tej formy pomocy uprawnieni są pracownicy i emeryci § 8 pkt
1, 2, 3 i 4 Regulaminu
2. Świadczenie przyznawane jest raz w roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia
3. Kwota

zostaje

ustalona

każdorazowo

przez

Komisję

Socjalną

dla

pracowników.
4. Szczegółowe kryteria wysokości przyznawania świadczeń dla pracowników
UG i GOPS określa tabela nr 2.”
Tabela 2

Lp.

Średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego
członka w rodzinie Pracownika w roku przyznania
świadczenia.

Procent dopłaty (na 1 osobę
uprawnioną w § 8 Regulaminu
Funduszu) naliczany od kwoty
ustalonej co rocznie przez
Wójta

1

do 2000 zł

100%

2

od 2001 zł do 3000 zł

95%

3

od 3001 zł

90%

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

