
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie przesunięcia środków w planowanych wydatkach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2021 r. (Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

ZFŚS Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Zarządzenie  Nr 4/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.) 

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 
z 2021r., poz. 746) zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonuje się  przesunięć w Planie wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Zarządzenie  Nr 4/2021 
z dnia 24 lutego 2021 r.) poprzez: zmniejszenie przyjętych wydatków w pkt 8 tj. ”Pożyczki mieszkaniowe” 
o  kwotę  7 000,00zł i jednoczesne zwiększenie wydatków określonych w pkt. 3 tj. „Dopłata do 
zakupionych przez pracowników biletów na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną” 
o kwotę 7 000,00zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi  z mocą obowiązująca od  16 grudnia  2021 r. 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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                                                         dnia          

imię i nazwisko Zleceniobiorcy/ 

Wykonawcy dzieła  

miejscowość 

      

              

              

adres Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła 

 

 

          

              

              

                           RACHUNEK    

              

dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońskiej 33 za pracę zleconą wykonaną                   

na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło* z dnia …………....…  nr ……….…………………..….  

za okres …………………………………..     

  

        

              
     

 

1. Wynagrodzenie brutto        zł   gr  

2. Składki na ubezpieczenia społeczne (a + b + c)      zł   gr  

 a) emerytalne (poz.1 x 9,76%)   zł   gr      

 b) rentowe (poz.1 x 1,50%)   zł   gr      

 c) chorobowe (poz.1 x 2,45%)   zł   gr      

3. Koszty uzyskania przychodu           

 ((poz.1 - poz.2) x 20%*,50%*)       zł   gr  

4. Dochód - podstawa opodatkowania  (poz.1 - poz.2 - poz.3)    zł   gr  

5. Podstawa opodatkowania w zaokrągleniu do pełnych złotych    zł    

6. Zaliczka na podatek dochodowy w zaokrągleniu        

 do pełnych złotych (poz.5x17%)**      zł    

7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz.1 - poz.2) x 9%   zł  gr  

8. Inne, ewentualne potrącenia (wymienić jakie: .………………………….)   zł  gr  

9.  Kwota netto do wypłaty (poz.1-poz.2-poz.6-poz.7-poz.8)    zł   gr  

              

 

 

Wypłata przelewem na mój rachunek bankowy nr:  ……………………….………………………………………… 

 

 

 

             (podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła) 
              

* niewłaściwe skreślić 

** po uwzględnieniu, jeżeli dotyczy, kwoty wolnej, ulgi dla osoby do 26 roku życia 

 
Wystawca rachunku uwzględnia aktualnie obowiązujące, na dzień złożenia rachunku, stawki procentowe składek, zaliczek itp.  
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