
Załącznik nr 1 

Dofinansowanie oraz inne świadczenia można otrzymać po złożeniu wniosku, który
zawierać będzie oświadczenie o dochodzie brutto na osobę w rodzinie z dokładnością do
50,00 zł lub z zapisem ponad 3000,00 zł .

ZASADY DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW,
OSÓB NA ŚWIADCZENIACH KOMPENSACYJNYCH LUB
PRZEDEMERYTALNYCH

     Lp.          Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie ( w zł )      Kwota dofinansowania    
1.                 do 599,00 800,00
2.                 od 600,00  do  999,00 700,00
3.                 od 1000,00  do  1499,00 600,00
4.                 od 1500,00  do  1999,00                                       500,00
5.                 od 2000,00  do  2499,00 400,00
6.                 od 2500,00  do  2999,00 300,00
7.                 od 3000,00             200,00

Dofinansowanie podlega opodatkowaniu i nie może przekraczać poniesionych kosztów.
Dofinansowanie osób samotnych (z każdej grupy 1 - 7) ustala się w kwocie o 25 % wyższej od
tej umieszczonej w tabeli .

ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA DZIECI

Lp.          Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie ( w zł )      Kwota dofinansowania    
1. do 499,00 500,00
2. od 500,00  do  999,00 450,00
3. od 1000,00  do 1499,00 400,00
4. od 1500,00  do  1999,00 350,00
5. od 2000,00  do 2499,00 250,00
6.                               od 2500,00  do 2999,00                                 200,00
7. od 3000,00  150,00 

 
Dzieci do lat 18 (po okazaniu faktury z pobytu dziecka na koloniach lub obozie – mogą
otrzymać tę kwotę dofinansowania bez potrącenia podatku) oraz dzieci uczące się do lat  24. 
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Załącznik nr 2

Dofinansowanie oraz inne świadczenia można otrzymać po złożeniu wniosku, który
zawierać będzie oświadczenie o dochodzie brutto na osobę w rodzinie z dokładnością do
50,00 zł lub z zapisem ponad 3000,00 zł .

ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU ZORGANIZIWANEGO DLA DZIECI
„ ZIELONA SZKOŁA „

Lp.          Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie ( w zł )      Kwota dofinansowania    
1. do 599,00 700,00
2. od 600,00  do 999,00 600,00
3.                               od 1000,00  do 1499,00 500,00
4. od 1500,00  do 1999,00 400,00
5. od 2000,00  do 2999,00 300,00
6. od 3000,00 200,00

Dofinansowanie nie może przekraczać poniesionych kosztów i zostaje przyznawane na
podstawie dowodu wpłaty ( faktura lub rachunek  wystawiony na pracownika z wymienionym
imieniem i nazwiskiem dziecka ) .
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