
ZARZĄDZENIE NR VIII/67/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2019.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), 
art.10 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. Dz. U. z 2018r. poz.1316 
ze zm.) oraz § 3 i §9 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Nr VII/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 20.04.2017r. w 
sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczen Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze

zarządzam co następuje

§ 1. Zatwierdzam harmonogram dochodów i wydatków świadczeń socjalnych na rok 2019 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W roku 2019 środki w wysokości 100% odpisu podstawowego przeznacza się na cele socjalne ponieważ 
środki przeznaczone na fundusz mieszkaniowy są w wystarczającej wysokości.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia powierza się pracownikowi ds. socjalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przedstawiciel Załogi

Monika Nowak

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Harmonogram dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

1)  Dochody: 
Stan środków na 01.01.2019r.     38 562,57 zł 
w tym: 

fundusz mieszkaniowy     33 729,77 zł 
fundusz socjalny                    4 832,80 zł 

 
Odpis środków na 2019r.                                   122 897,00 zł  
  ----------------------------------------------------------------- 
                                      161 459,57 zł 
 
 
2)  Wydatki:  

a)  świadczenia socjalne: 

- dofinansowanie wypoczynku 
pracowników i ich dzieci                    61 800,00 zł 

- dofinansowanie wypoczynku  
  dzieci i młodzieży                     3 600,00 zł 
- pomoc finansowa (bony świąteczne)     60 744,00 zł 
- działalność kulturalno-oświatowa, 
  sportowa, turystyczna, rekreacyjna       1 085,80 zł 
- pomoc finansowa w przypadkach 
  losowych                                     500,00 zł 
-------------------------------------------------------------------------------- 
           127 729,80 zł 
 

b) świadczenia mieszkaniowe: 

- saldo na dzień 01.01.2019r. 
   wraz z odsetkami            33 729,77 zł 
- odpis na 2019                          0,00 zł 
----------------------------------------------------------------------------------  

                   33 729,77 zł 

    

 
 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/67/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 22 marca 2019 r.
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