
  Załącznik Nr 1 
  do Zarządzenia Nr 0151-23/09 
  Burmistrza Miasta i Gminy  
  z dnia 18 marca 2009 r. 

 

 
Roczny  preliminarz dochodów i wydatków  
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 

 
 
 
I.  BILANS OTWARCIA NA DZIEŃ 1. 01. 2009 r.     41 544,25 zł 
II.   DOCHODY: 
- przypis na rok 2009 r.       136 102,53 zł 
- przewidywane wpływy z rat ze spłaconych pożyczek  170 000,00 zł 
- Razem dochody        306 102,53 zł 
 
OGÓŁEM (bilans otwarcia +dochody):    347 646,78 zł 
 
 
III.   WYDATKI: zł 
1.Udzielanie pomocy rzeczowo - materialnej 

a) na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, których nie 
 można  przeprowadzać bezpłatnie w placówkach publicznej 
 służby zdrowia albo  kosztów zakupu leków lub środków  
 rehabilitacji, jeżeli nie mogą być refundowane   10 000 zł 
b) na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób w szczególnie 
 trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej                   2 000 zł 

     c)  na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób dotkniętych 
 wypadkami losowymi,                                                                1 000 zł 

  d) na dofinansowanie pobytu na koloniach, wycieczkach 
 lub obozach dla dzieci i młodzieży,       3 000 zł 

   e)  na zwrotne pożyczki  udzielane pracownikom podnoszącym          10 000 zł 
kwalifikacje zawodowe celem wpłaty czesnego     
f)  kupony podarunkowe lub paczki okolicznościowe   

/ z okazji świat Bożego Narodzenia/                56 000,78 zł 
RAZEM:    82 000,78 zł 

 
2.  Nieodpłatnie lub częściowo odpłatne usługi świadczone na rzecz 
     różnych form  krajowego wypoczynku, działalności kulturalno -  
     oświatowej  i sportowo - rekreacyjnej. 

1)  zabawa Mikołajkowa dla dzieci i zakup paczek świątecznych    10 000 zł 
2)   jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy                     4 000 zł 
3)  imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe, sportowo - 

rekreacyjne,  oświatowe i okolicznościowe - w tym:   
organizacja Dnia Pracownika Samorządowego,     20 000 zł 

         bilety na basen i na imprezy kulturalne     10 000 zł 
4)  wycieczki organizowane zbiorowo  przez urząd dla  wszystkich 

uprawnionych         10 646,00 zł 
RAZEM:      54 646,00 zł 

 
 



 
3.  Udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe 

1)  na uzupełnienie wkładu własnego w partycypacji kosztów budowy  
celem uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego             -----------zł 

2)  na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu    
     jednorodzinnego bądź zakupu lokalu stanowiącego odrębną 
     nieruchomość oraz  na adaptację pomieszczeń nie będących  

 mieszkaniami na cele mieszkalne, bądź na zakup mieszkania lub  
domu na wolnym rynku (bez kosztów wyposażenia)       36 000 zł 

3)  na pokrycie kosztów związanych z zamianą mieszkań  -------------zł                         
4)   na spłatę  kredytu (łącznie z odsetkami) zaciągniętego na zakup lokalu 

mieszkalnego              68 000 zł 
5)   na pokrycie kosztów związanych  z przekształceniem  

 lokatorskiego prawa do lokalu  na  prawo własnościowe  ------------ zł 
6)  na przystosowanie mieszkań oraz  domów jednorodzinnych do potrzeb  

osób   o ograniczonej sprawności fizycznej    ------------ zł 
7)  na remont i modernizację mieszkań lub domów 
     jednorodzinnych           107 000 zł                         

       R A Z E M :              211 000,00 zł                         
      

  OGÓŁEM WYDATKI:        347 646,78 zł                                        
  

               
Uzgodniono z komisją      podpisy członków komisji 

 
Andrusewicz Mariusz      …………………….. 
Włodarczyk Urszula      …………………….. 
Wójciak Anna       …………………….. 

 
              Zatwierdzam 
 
          ....................................... 
 
          Gryfino, ........................

         
 

 
 
 
 
 

 


