WÓJT GMINY
Brody

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu
świadczeń
Świadczeń. Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych
na 2017 rok.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (t. j. - Dz. U. z 2016 poz. 800 ze zm.) oraz 2 i 6
ędzie
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urz
Gminy Brody wprowadzonego Zarządzeniem Nr 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia
31 grudnia 2009 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Brody z dnia
18 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 189/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada
2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, po uzgodnieniu
z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów
oraz po zasięgnięciu opinii Komisji ZFŚS, zarządzam co następuje:

wiadczeń
Ustalam wysokość świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Ś
Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na 2017 rok w zakresie
pomocy rzeczowej, pomocy finansowej oraz dopłat do wypoczynku organizowanego
we własnym zakresie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Zalącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Brody
z dnia 29 marca 2017 roku

Tabele wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych i dopłat do tych świadczeń na 2017 rok

. Tabela nr 1
wysokości udzielanej pomocy rzeczowej przy uwzględnieniu dochodu

Próg dochodu

średni miesięczny dochód brutto

Wartość pomocy

brutto

na jednego czł onka rodziny pracownika

w z1

I

Do 1.200,00 zł

300,00

II

Powyżej 1.200,00 zł do 1.600,00 zł

280,00

III

Powyżej 1.600,00 zł

260,00

Tabela nr 2
dopł at do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
(tzw. wczasy pod gruszą)

Próg dochodu

średni miesięczny dochód brutto

Wartość pomocy

brutto

na jednego czł onka rodziny pracownika

w z1

I

Do 1.200,00 zł

500,00

II

Powyżej 1.200,00 zł do 1.600,00 zł

480,00

III

Powyżej 1.600,00 zł

460,00

Dopłata przysł uguje w przypadku korzystania przez osobę uprawnioną z urlopu
wypoczynkowego przez okres nie krótszy niż 7 dni roboczych.

f

Tabela nr 3
wysokoś ci udzielanej pomocy finansowej w formie wypłat świadczeń pieniężnych
w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym przy uwzględnieniu
dochodu

Próg dochodu

Średni miesięczny dochód brutto

Wartość pomocy

brutto

na jednego członka rodziny pracownika

w zł

I

Do 1.200,00 zł

300,00

II

Powyżej 1.200,00 zł do 1.600,00 zł

280,00

III

Powyżej 1.600,00 zł

260,00

Brody, dnia 29 marca 2017r.

Komisja ZFŚS (Socjalna):
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WÓJT CNI
Marzen

