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Tabela  

wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 
 

Rodzaj działalności 
 

Wymagane dokumenty  
załączone do wniosku 

 
Wysokość dopłat 
indywidualnych 

 
1. 

 
Udzielanie pomocy rzeczowo – materialne lub finansowej: 

 
1)  na pokrycie kosztów leczenia lub  

rehabilitacji, których nie można 
przeprowadzić bezpłatnie w 
placówkach publicznej służby 
zdrowia albo kosztów zakupu 
leków lub środków rehabilitacji, 
jeżeli nie mogą być refundowane 

1) oświadczenie wnioskodawcy o kosztach 
oraz miejscu leczenia lub rehabilitacji, a także 
o sytuacji uniemożliwiającej pokrycie kosztów 
z własnych środków 

do 1 000 zł rocznie  
a w szczególnych  sytuacjach  
do 2000 zł rocznie 

2) na zapomogi i pomoc  rzeczową 
dla osób w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, rodzinnej i 
materialnej 

1) oświadczenie o aktualnej wysokości 
dochodów oraz sytuacji uzasadniającej 
potrzebę udzielenia pomocy 

do 1 000 zł rocznie 
a w szczególnych sytuacjach  
do 2000 zł rocznie 

3)  na zapomogi i pomoc rzeczową  
dla osób dotkniętych wypadkami 
losowymi  

1) oświadczenie o okolicznościach 
i kosztach związanych z wypadkiem losowym 
oraz uzasadnienie o niemożliwości pokrycia 
zaistniałych kosztów z własnych środków, 
2) zaświadczenie lub inny dokument 
potwierdzający zaistnienie wypadku (do 
wglądu) 

 
do 1 000 zł rocznie 

4)  na dofinansowanie pobytu na 
koloniach, wycieczkach lub 
obozach dla dzieci i młodzieży 

1) oświadczenie o terminie, miejscu 
i koszcie pobytu 
2) faktura VAT lub rachunek 

1) dochód na jedną osobę do 1500 zł 
– kwota dofinansowania od 0 do 
60% poniesionych kosztów, 
2) dochód na jedną osobę od 1500 zł 
do 3000 zł – kwota dofinansowania 
od 0 do 30% poniesionych kosztów, 
3) dochód na jedną osobę powyżej 
3000 zł świadczenie nie przysługuje 

5)  na udzielenie pożyczki na cele 
związane z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych 

1) oświadczenie  o  kontynuowaniu nauki / 
rodzaj uczelni oraz wysokość czesnego/ 

 
nie planowano 

6)  kupony podarunkowe lub 
ekwiwalent pieniężny 

1) oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej 

1) dochód na jedną osobę do 1500 zł 
- wartość kuponu lub ekwiwalentu 
do 3 % zaplanowanej kwoty 
2) dochód na jedną osobę od 1500 zł 
do 3000 zł do 2% zaplanowanej 
kwoty 
3) dochód na jedną osobę powyżej 
3000 zł do 1% zaplanowanej kwoty 

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

1)  zabawa Mikołajkowa dla dzieci  
i zakup paczki 

1) wypełnione oświadczenia załącznik Nr 10 
do Regulaminu  o ilości osób uprawnionych 

1) dochód na jedną osobę do 3000 zł 
wartość paczki do 100 zł  
2) dochód na jedną osobę powyżej 
3000 zł wartość paczki do 90 zł 

2)  jednodniowy wypoczynek w dni 
wolne od pracy 

1) wypełnione oświadczenia załącznik Nr 10 
do Regulaminu  o ilości osób uprawnionych 

organizowane zbiorowa bez dopłat 
indywidualnych 



3) imprezy kulturalne, artystyczne,  
rozrywkowe, sportowo – 
rekreacyjne i oświatowe w tym 
organizacja  Dnia Pracownika 
Samorządowego 

1) wypełnione oświadczenia załącznik Nr 10 
do Regulaminu  o ilości osób uprawnionych 

 
 

 
 

1) organizowane zbiorowo bez 
dopłat indywidualnych, 
2) bilety na basen lub siłownię 
oraz na imprezy kulturalne 
- wymagane 50% wkładu własnego 
pracownika 

4)  wycieczki organizowane  
zbiorowo dla wszystkich 
uprawnionych   

1) oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej  
i materialnej 

1) dochód na jedną osobę do 1500 zł 
- kwota dofinansowania 
- od 0 do 60% poniesionych kosztów 
2) dochód na jedną osobę od 1500 zł
do 3000 zł – kwota dofinansowania  
od 0 do 30% poniesionych kosztów 
3) dochód na jedną osobę powyżej 
3000 zł od 0 do 20%  

 
3. 

 
Udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe: 

1)  na uzupełnienie wkładu na 
mieszkanie  z zasobów 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego 

1) oświadczenie o sytuacji materialnej 
2) zaświadczenie z TBS o ubieganiu się o 
przydział mieszkania i o wysokości  
partycypacji 

 
nie planowano 

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 domu  lub 
mieszkania na wolnym rynku 

1) oświadczenie o sytuacji materialnej  
i mieszkaniowej 
2) pozwolenie na budowę lub 
umowa przedwstępna (do wglądu) 
 
 

do 15 000 zł 

3) na pokrycie kosztów związanych  
z zamianą mieszkań 

1) oświadczenie o sytuacji materialnej 
i mieszkaniowej 
2) oświadczenie kosztach związanych 
z zamianą 

nie planowano 

4) na spłatę kredytu (łącznie z 
odsetkami) zaciągniętego na 
zakup lokalu mieszkalnego  

1) oświadczenie o sytuacji materialnej
i mieszkaniowej  
 

do  15 000 zł 
 

5)  na pokrycie kosztów związanych 
z przekształceniem lokatorskiego 
prawa do lokalu na prawo 
własnościowe 

1) oświadczenie  o kosztach przekształcenia        
nie planowano 

6)  na przystosowanie mieszkań oraz 
domów jednorodzinnych do 
potrzeb osób o ograniczonej 
sprawności fizycznej 

1)oświadczenie o rodzaju przeprowadzonych 
prac oraz o  przewidywanych kosztach  

 
nie planowano 

7)  na remont i modernizacje 
mieszkań lub domów 
mieszkalnych 

1) oświadczenie o potrzebie remontu oraz 
przewidywanych  kosztach  

 
do  8000 zł 

Uzgodniono z komisją ZFŚS 
 
1. Andrusewicz Mariusz    
 
2. Włodarczyk Urszula     

 
3. Wójciak Anna    

 
Gryfino, dnia 31 marca 2016 r.                                 Zatwierdzam 

                                Z up. Burmistrza 
       Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
                    Paweł Nikitiński  

       


