ZARZĄDZENIE NR VII/206/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w preliminarzu dochodów i wydatków środków Funduszu Świadczeń Socjalnych
na rok 2016
W związku z naliczeniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Orzesze w 2015 r.
dokonanym na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania
przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z
2009 Nr 43, poz. 349) oraz w oparciu o § 1 pkt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miejskiego Orzesze wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr 169/2013 z dnia 10
grudnia 2013 r. ze zmianami
zarządzam co następuje:
1. Dokonać zmian w preliminarzu dochodów i wydatków środków na FŚS na 2016 r. w następujących
pozycjach:
1) Dochody: - odpis środków na rok 2016 - 96 208,74 zł
2) Wydatki:
a) Świadczenia socjalne - 98 259,23zł
- zapomogi (losowe i socjalne) -

0,00 zł

- dofinansowanie wypoczynku - 40 300,00 zł
- dofinansowanie zielonych szkół, obozów, kolonii - 2 700,00 zł
- inne wydatki (zabawa, kulig, wyjazdy do operetki, film, paczki, bony, itp.) - 55.259,23 zł
2. Zatwierdzić preliminarz dochodów i wydatków środków FŚS na 2016 r. z uwzględnieniem zmian
wynikających z niniejszego zarządzenia - załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedstawiciel pracowników

Burmistrz Miasta

Elżbieta Goralczyk

inż. Mirosław Blaski

Id: 8C9F9028-9B02-4F2F-A9C3-3CDF1077BAF5. Przyjęty

Strona 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/206/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Harmonogram
dochodów i wydatków środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

I.

Dochody
1. Stan środków na 01.01.2016 r. w
tym:
- Fundusz mieszkaniowy
wraz z odsetkami
- Fundusz socjalny

2.

Odpis środków na 2016 r. po korekcie

3.
4.

Kapitalizacja odsetek
Środki przekazane z MZO

57 335,04 zł
56 240,47 zł
1 094,57 zł

96 208,74 zł
420,96 zł
534,96 zł
RAZEM

II.

Wydatki
1. Świadczenia socjalne
- zapomogi (losowe i socjalne)
- dofinansowanie wypoczynku
- dofinansowanie zielonych szkół,
obozów, koloni
- inne wydatki (zabawa, wycieczki,
kulig, wyjazdy do operetki, film,
paczki, bony, itp.)

2.

Świadczenia mieszkaniowe
- saldo na 01.01.2016 r. wraz
z odsetkami
- odpis na 2016 r.

98 259,23 zł
0,00 zł
40 300,00 zł
2 700,00 zł
55 259,23 zł

56 240,47 zł
56 240,47 zł
0,00 zł

RAZEM
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