Załącznik Nr 5
do Regulaminu ZFŚS
w Zespole Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
…………………………………………………………
(imię i nazwisko )
…………………………………………………...........
(adres zamieszkania )
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(charakter uprawnienia np. pracownik ,emeryt, rencista)

WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

Zwracam się z prośbą o udzielnie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości ……………………………………………zł
słownie:…………………………………………………………………………………………………..
Z przeznaczeniem na :
1) Pokrycie kosztów zakupu mieszkania lub domu,
2) Budowa domu,
3) Remont i modernizacja domów jednorodzinnych
4) Remont i modernizacja mieszkania
5) Remont/modernizacją lokali stanowiących odrębna nieruchomość.
1) Do wniosku na budowę domu załączam oświadczenie oraz do wglądu odpis pozwolenia
na budowę własnego domu:
decyzja nr……………………………… z dnia………………….,
wydana przez……………………………………………………………………………
2) Do wniosku o zakup mieszkania lub domu załączam oświadczenie oraz do wglądu
umowę kupna-sprzedaży z dnia…………………… nr…………………… zawarta
w ……………………………….potwierdzoną notarialnie.
3) Do wniosku o remont i modernizacja mieszkań lub domów jednorodzinnych oraz lokali
stanowiących odrębna nieruchomość załączam oświadczenie o posiadaniu prawa do
remontowanej nieruchomości (odręczne oświadczenie o posiadaniu prawa do posiadanej
nieruchomości).
Poręczenia udzieli:
1. …………………………………………………………
(nazwisko, imię , stanowisko)
2. …………………………………………………………
(nazwisko, imię , stanowisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚŚ w kwocie ………………….zobowiązuje się spłacić
w okresie 36 miesięcy/ 60 miesięcy*.
Oświadczam, że moje dochody na jednego członka gospodarstwa domowego wykazane
w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za rok………………nie uległy/
uległy zmianie* (w przypadku zmiany należy złożyć nowe Oświadczenie o sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej).

………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja o przyznaniu świadczenia:
Opiniuje pozytywnie/negatywnie* wniosek Pana /Pani

o pożyczkę z ZFŚS w wysokości

………………………zł.
słownie………………………………………………………………….……………………………..zł.
z przeznaczeniem na……………………………………………….i na warunkach ustalonych
w zawartej umowie wg. zasad określonych w Regulaminie ZFŚS.
Pożyczka podlega spłacie przez okres ……… miesięcy w ratach miesięcznych plus odsetki
w kwocie…………..zł. doliczone do pierwszej raty, tj. pierwsza rata ……………….zł. Spłata
następuje począwszy od dnia………………………..
Uzasadnienie negatywnej
decyzji…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….……

…………………………………..
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

……………………………………..
(podpis pracodawcy)

