
Zarządzenie Nr VI/38/2012 
Wójta Gminy Tarnów 

z dnia 24 marca 2012 r. 

w sprawie określenia kryteriów przyznawania pracownikom korzystajacym z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Tarnów i ich wysokości. 

Na  podstawie  art.  8  ust.  2  i  art.  10  ustawy z  dnia  4  marca  1994  r.  o  zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z pkt 17  w 
rozdziale IV Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Tarnów 
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr VI/7/2012 zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Przyznaje się w marcu 2012 r. pracownikom korzystającym ze Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych  w  Urzędzie  Gminy  Tarnów,  spełniającym  kryteria  opisane  w  §  2  niniejszego 
zarządzenia pomoc materialno – rzeczową w formie bonów towarowych. 

§ 2. 

Bony towarowe przysługują  pracownikom korzystającym  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 
Sosjalnych w Urzędzie Gminy Tarnów, którzy złożyli do dnia 26 marca 2012 r. oświadczenia o 
wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny w roku poprzednim t.j. 2011. 

§ 3. 

1. Wysokość bonów towarowych zależna jest od wysokości miesięcznego dochodu na członka 
rodziny uprawnionego, o którym mowa w  § 2 niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość bonów towarowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Wydanie bonów towarowych uprawnionym pracownikom winno zastąpić w terminie do 3 kwietnia 
2012 r. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia 
Nr VI/38/2012 Wójta Gminy Tarnów 
z dnia 24 marca 2012 r. 

Wysokość bonów towarowych przyznawanych pracownikom Urzędu Gminy Tarnów i jednostek 
organizacyjnych gminy w marcu 2012 r.  

Wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny 
uprawnionego

Wysokość (wartość) 
bonów towarowych

 Do 500 zł. 390 zł. 
Od 501 do 1000 zł. 360 zł. 

Od 1001 zł. do 1500 zł. 330 zł. 
Od 1501 zł do 2000 zł. 300 zł. 
Od 2001 zł. do 2500 zł. 270 zł. 

Powyżej 2500 zł. 240 zł. 


