
Zarządzenie nr Or– 0152 -2/2008 
Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 14 stycznia 2008r. 
 

w sprawie ogłoszenia kwot dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy 
na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i maksymalnej zapomogi 
rzeczowej lub finansowej. 
 
 
 Na podstawie § 7 ust.1 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 

dnia 31 grudnia 1999r. zarządza się, co następuje : 

 

§ 1. 

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, które od 

dnia 01 stycznia 2008r. wynosi 1.126 zł ogłaszam, ze maksymalne kwoty pomocy udzielanej 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2008r. określone w § 6,16,20 regulamiu, 

wynoszą : 
 

I. Maksymalna dopłata do wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 3 regulaminu  
  nie może przekroczyć : 
a) za leczenie sanatoryjne i pobyt w placówkach leczniczo - rehabilitacyjnych 

   (liczba dni x..3 % za każdy dzień pobytu = ..21 dni x 33,78 zł) – 709,38 zł 

b) za wczasy pracownicze 

   (liczba dni x..2 % =..14 x.. 22,52 zł)             - 315,28 zł 

c) za kolonie letnie, obozy młodzieżowe i pobyt na zimowisku 

   (liczba dni x..4% = ..14 x..45,04 zł)             - 630,56 zł 

d) za udział w wycieczkach turystycznych trwających od 1 do 5 dni 

    (liczba dni x..8% za każdy dzień wycieczki = liczba dni x..90,08 zł) –  do 450,40 zł 

e) ekwiwalent na wypoczynek organizowany we własnym zakresie 

   ( liczba dni x.. 2% =..14 x ..22,52 zł)                                                    - do 315,28 zł. 

 

II. Maksymalna pomoc na cele mieszkaniowe (o której mowa w § 6, ust. 5) 
    nie może przekroczyć : 

a) na budowę domu lub mieszkania ( 1.126 zł x 10); 

b) wkład członkowski na wykupienie M-3 (1.126 x 6); 

c) adaptacja pomieszczeń na mieszkania ( 1.126 x5); 

d) modernizacja mieszkań ( 1.126 x 4); 

e) remont mieszkania ( 1.126x 5); 

 

III. Maksymalny roczny koszt imprez i drobnych upominków dla dzieci i młodzieży,  
    (o  których mowa w § 16 lit.b pkt.2) wynosi 1.126 zł x ..20 % - 225,20 zł 
      na jedno dziecko. 

 

IV. Maksymalna pomoc na pozostałe cele (o których mowa w § 16, ust. 2) nie może 

przekroczyć : 
a) zapomoga losowa dla osób o najniższym dochodzie 

( 1.126 zł x..300 %)    - 3.378,00 zł 

b) zapomoga losowa dla pozostałych uprawnionych 

( 1.126 zł x.. 200 %)    - 2.452,00 zł 

c) zapomoga doraźna   - do kwoty 563,00 zł 



d) zapomoga okresowa – łącznie w roku (do 2x) 

   ( 1,126 zł x..100,00 % )    - 2.252,00 zł 

 

§ 2. 

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2008r. 

 

            WÓJT GMINY 
         mgr Stanisław Jędrusik 

 

 

 


