
Zarządzenie Nr 2/2017
Dyrektora

 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Marii Nogajowej

     z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2017

     Na podstawie  art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (jednolity tekst: Dz. U. 2016 poz. 800 z późniejszymi zmianami),  § 3 A pkt 2 Regulaminu
Organizacyjnego  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Marii  Nogajowej  w  Czeladzi  wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 29/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi z dnia 30 czerwca 2016
r.  oraz  §  6  pkt  1  Regulaminu  Gospodarowania  Środkami  Zakładowego Funduszu  Świadczeń
Socjalnych wprowadzonego  Zarządzeniem  nr  13/2012  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  
w Czeladzi z dnia  5 grudnia 2012 r.  

  zarządzam:

     § 1. Ustala  się plan finansowy działalności socjalnej na rok 2017, według  Załącznika Nr 1 do
Regulaminu  Gospodarowania  Środkami  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych
wprowadzonego Zarządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi 
z dnia  5 grudnia 2012 r., który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku   do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Działowi Finansowo- Administracyjnemu.  

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Dyrektor MBP
Bożena Podgórska



Załącznik do Zarządzenia
Nr 2/2017

Dyrektora Miejskiej Biblioteki
 Publicznej im. M. Nogajowej

z dnia 13.01.2017

Plan finansowy działalności socjalnej na rok 2017

bilans otwarcia na rok 2016      31 179,31
(kwota pozostała z 2016 wg stanu na 31.12.2016 r.)

Przychody

liczba zatrudnionych pracowników wg stanu na 13.01.2017 r. 35,67
odpis podstawowy 37,50 %         1 185,66
odpis podstawowy 50 %
odpis podstawowy (osoby korzystające z url. wych.) 37,50%

kwota odpisu podstawowego za pracowników      42 292,49

liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (I rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 r. 0
odpis - I rok nauki 5,0 %                 -                     -

liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (II rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 
r. 

0

odpis - II rok nauki 6,0 %                 -                     -
liczba zatrudnionych młodocianych pracowników (III rok nauki) wg stanu na 13.01.2017 
r. 

0

odpis - III rok nauki 7,0 %                 -                     -
kwota odpisu podstawowego za pracowników młodocianych                     -

kwota odpisu podstawowego      42 292,49

zwiększenia odpisu podstawowego
liczba emerytów 22
zwiększenia odpisu na każdego emeryta o 6,25 % 197,61

liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką socjalną 0
zwiększenia odpisu na każdą osobę niepełnosprawną objętą 
opieką socjalną o 6,25 %

182,32

kwota zwiększenia odpisu podstawowego         4 347,42

łączna kwota odpisu      46 639,91

kwota spłaty z tytułu pożyczek w 2017 r.      25 012,00
kwota spłaty z tytułu pożyczek w latach następnych      17 460,00



kwota z tytułu odsetek od pożyczek mieszkaniowych                     -

Łączne przychody w ramach ZFŚS za 2017      71 651,91

Łączne przychody z BO w ramach ZFŚS za 2017    102 831,22

Przeznaczenie środków z ZFŚS

Dofinansowanie róznych form wypoczynku 60%      27 983,95
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 r. (BO)                     -
zwiększenia 
zmniejszenia                     -
wykorzystanie wg stanu na                     -
pozostało      27 983,95

Dopłaty do świadczeń kulturalno-oświatowych 5%         2 332,00
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 r. (BO)                     -
zwiększenia 
zmniejszenia                     -
wykorzystanie wg stanu na                     -
pozostało        2 332,00

Dopłata do działalności rekreacyjno-sportowej 5%         2 332,00
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 r. (BO)                     -
zwiększenia 
zmniejszenia                     -
wykorzystanie wg stanu na                     -
pozostało        2 332,00

Pomoc materialna, rzeczowa i finansowa 25%      11 659,98
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 r. (BO)         2 458,96
zwiększenia                     -
zmniejszenia
wykorzystanie wg stanu na                     -
pozostało      14 118,94

Pomoc na cele mieszkaniowe 5%         2 332,00
zwiększenie o niewykorzystane środki z 2016 r. (BO)      27 361,95
kwoty ze spłat pożyczek w 2016      25 012,00
zwiększenia                     -
zmniejszenia                     -



wykorzystanie wg stanu na                     -
pozostało      54 705,95

Łączne koszty w ramach odpisu na ZFŚS za 2017      46 639,91

Łączne koszty z BO w ramach ZFŚS za 2017    101 472,82

kwoty ze spłat pożyczek w latach następnych      17 460,00


