BUKMTSTR7 PRUDNKA
ZARZADZENIE Nr 1207 4 72013
Burmistrza Prudnika
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

zmieniaj^ce zarzajdzenie w sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu

Swiadczen

Socjalnych w Urz^dzie Miejskim w Prudniku

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym
funduszu swiadczen socjalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i poz. 1456) zarzajdzam, co
nastejmje:
§ 1. W regulaminie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych w Urz^dzie Miejskim
w Prudniku stanowia^cym zalajcznik do zarzajdzenia Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika
z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie

Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen

Socjalnych w Urz^dzie Miejskim w Prudniku zmienionego zarzajdzeniem Nr 120/20/2012
z dnia 9 listopada 2012 r. wprowadza si? nastejmJ3.ce zmiany:
I/ w zalajczniku Nr 2 tytul tabeli otrzymuje brzmienie:
„ Tabela zasad udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla osob znajduja^cych si? w trudnej
sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej";
2/zala^cznik Nr 3 ,,Tabela zasad udzielania swiadczen socjalnych osobom uprawnionym do
korzystania z Funduszu w zakresie dzialalnosci kulturalno - oswiatowej i sportowo rekreacyjnej w formie doplat do biletow wst?pu do kina, teatru, na wyst^py estradowe,
sportowe imprezy rekreacyjne i kulturalno - oswiatowe, do wycieczek turystyczno krajoznawczych (festyny, majowki) otrzymuje brzmienie jak w zalajczniku do niniejszego
zarzajdzenia.
§ 2. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ejdych

/ahje/.nik
do Zarzqdzenia Nr 120/4/2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

TABELA
zasad udzielania swiadczen socjalnych osobom uprawnionym do korzystania z
Funduszu w zakresie dzialalnosci kulturalno - oswiatowej i sportowo rekreacyjnej w formie doplat do biletow wst^pu do kina, teatru, na
wystejpy estradowe, sportowe imprezy rekreacyjne i kulturalno - oswiatowe,
do wycieczek turystyczno - krajoznawczych oraz wycieczek rekreacyjnych
(festyny, majowki)
~

Lp.

Wysokosc dochodu na 1 osobe^ w rodzinie

1.

do 100% minimalnego wynagrodzenia

2.

od 100% do 200%
minimalnego wynagrodzenia

70%

3.

od200% do 250%
minimalnego wynagrodzenia
powyzej 250%
minimalnego wynagrodzenia

60%

4.

*-

Procentowy wskaznik
dopiat z Funduszu
80%

50%

Za podstaw^ do naliczenia procentowego wskaznika doptat przyjmuje si?
koszt rzeczywisty, jaki przypada na 1 osob$ korzystaja^cq. ze swiadczenia.
Przez minimalne wynagrodzenie rozumie si^ minimalne wynagrodzenie za
prac^ pracownikow ustalone przez Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
obowiajzujajce w dniu 01 stycznia danego roku.
Przez wysokosc dochodu na osob$ w rodzinie rozumie si$ dochod brutto
przypadajajcy na jedna^ osob? za miesiajc poprzedzajajcy zlozenie wniosku.

