
Zarządzenie Nr  80 / 2022 

 

Burmistrza Miasta Poręba 

 

z dnia 12 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 3 marca 2011 

roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.                   

Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku                        

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 746 z późn. zm.) 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zmienia się treść załącznika nr 4 do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych 

obowiązującego w Urzędzie Miasta Poręba, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 27/2011 

Burmistrza Miasta z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poprzez nadanie mu brzmienia jak                                   

w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Socjalnej.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
     

 

                             Burmistrz Miasta Poręba 

                                                                                                                             Ryszard Spyra 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 80 / 2022 

Burmistrza Miasta Poręba z dnia 12 kwietnia 2022r. 

                                              TABELE WYSOKOŚCI  ŚWIADCZEŃ 

FINANSOWANYCH  Z  ZFŚS  i  DOPŁAT  DO  TYCH  ŚWIADCZEŃ 

 

T a b e l a    nr  1 
Wysokość udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, 

osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe – socjalne) oraz w związku z indywidualnymi zda-

rzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą  choroba lub śmiercią  
(tzw. zapomogi losowe) 

 

Próg 

dochodu 

Średni dochód brutto  na osobę  

 w rodzinie 

Wysokość tzw. zapo-

mogi socjalnej* 
Wysokość tzw. zapo-

mogi losowej* 

I do 2.000,00 zł. 1.000,00 zł. 2.000,00 zł. 

II od  2.000,00 zł. do 3.000,00zł    500,00 zł. 1.500,00 zł. 

III powyżej 3.000,00zł. nie przysługuje 1.000,00 zł. 

 

                                                          T a b e l a   nr  2           

Wysokość udzielanej pomocy rzeczowej (w tym bony towarowe) lub pieniężnej w 

związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny (osoby samotnej) w okresie świąt 
 

Próg dochodu Średni dochód brutto na osobę 

 w rodzinie  

Wysokość pomocy finansowej lub rzeczo-

wej* 

I do 2.000,00 zł. do 700.00 zł. 

II od 2.000,00 zł. do 4.000,00 zł. do 620.00 zł. 

III powyżej 4.000,00 zł.  do 600.00 zł. 

 

T a b e l a    nr  3 

Dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) 

oraz do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego 
 

Próg dochodu Średni dochód brutto na osobę 

 w rodzinie  

Wysokość pomocy finansowej lub rzeczo-

wej* 

I do 2.000,00 zł. do 2.600.00 zł. 

II od 2.000,00 zł. do 4.000,00zł. do 2.300.00 zł. 

III powyżej 4.000,00zł. do 2.000.00 zł. 

 

T a b e l a     nr  4 

Dopłaty do świadczeń w ramach prowadzonej działalności  sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalno-oświatowej 
Próg dochodu Średni dochód brutto na osobę w rodzi-

nie 
Procentowy wskaźnik dopłaty do 

wartości świadczenia 

I do  3.000,00 zł do 100 % ceny 

II powyżej 3.000,00zł.                 do   50% ceny 



 

* Pomoc przyznaje się łącznie na całą rodzinę (uprawnioną  do pomocy socjalnej zgodnie  

z § 9 Regulaminu. 


