Zarządzenie Nr 76 /2021
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 22 marca 2021 r
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
Miejskiego w Łowiczu.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych ( Dz. U z 2020r. poz. 1070, 2400), w związku z art. 3 i 31 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. kodeks pracy oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ), po uzgodnieniu
z Przedstawicielem pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu zarządza się, co następuje:
§
1.
W
Regulaminie
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
Urzędu Miejskiego w Łowiczu wprowadzonego Zarządzeniem nr 464/2018 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 17 grudnia 2018r. zmienionego Zarządzeniem nr 37/2019 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 24 stycznia 2019r. oraz Zarządzeniem nr 436/2019 z dnia 26 listopada
2019r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale V w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1. Oprocentowane pożyczki uzależnione jest od wysokości dochodu i wynosi:
Próg
dochodu
I
II
III
IV

dochód brutto na osobę w rodzinie
Do 3.000
3000,01 - 4000
4000,01 - 5000
powyżej 5000

Wysokość oprocentowania
za cały okres pożyczki (12
m-cy)
2,75%
3,00%
3,50%
4,00%

2. Załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie:
Tabela nr 1
dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)
1 .Kryteria przyznawania dopłat do wypoczynku urlopowego
Próg
Wysokość kwoty bazowej
dochód brutto na osobę w rodzinie
dochodu
określonej na dany rok
I
Do 3.000
100%
II
3000,01 - 4000
80%
III
4000,01 - 5000
60%
IV
powyżej 5000
40%
2. Emerytom i rencistom przysługują świadczenia w wysokości 50% ustalonej kwoty
bazowej.

3. Dzieciom pracowników rencistom przysługują świadczenia w wysokości 75% świadczenia
przysługującego pracownikowi.
Tabela nr 2
Dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę
oraz do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i
kulturalno-oświatowej
Próg
dochodu
I
II
III
IV

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie
Do 3000
3000,01 - 4000
4000,01 - 5000
powyżej 5000

Wysokość dofinansowania wydatku
poniesionego przez uprawnionego
60%
50%
40%
30%

Tabela nr 3
Wysokość udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej ( zapomogi )
Próg
Średni dochód (brutto) na osobę w
dochodu
rodzinie
I
Do 3.000 zł
II
3000,01 - 5000 zł
III
powyżej 5000 zł

Wysokość tzw. zapomogi stanowiąca
odpowiedni % limitu maksymalnej zapomogi
do 100%
do 75%
do 50%

Tabela nr 4
Wysokość udzielanej pomocy rzeczowej (paczki świąteczne lub bony podarunkowe dla
dzieci )
Próg
Średni dochód (brutto) na osobę w
dochodu
rodzinie
I
Do 5.000 zł
II
Powyżej 5000 zł

Wartość paczki lub bonu podarunkowego

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

60 zł
55 zł

