Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS
Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Kowarach
________________________________
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

________________________________
/miejscowość, data/

Do DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W KOWARACH
WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki na
cele mieszkaniowe w wysokości: __________________________________________, słownie:
_________________________________________________________________________________
Z przeznaczeniem na – zaznaczyć właściwe:
a/ budowę domu (maksymalnie do kwoty 12.000 zł.),
b/ zakup lokalu mieszkalnego (maksymalnie do kwoty 12.000 zł.),
c/ remont i modernizację domu (maksymalnie do kwoty 8.000 zł.),
d/ remont i modernizację mieszkania (maksymalnie do kwoty 6.000 zł.)
1. Do wniosku załączam – zaznaczyć właściwe:
a/ Odpis pozwolenia na budowę – w przypadku pożyczki na budowę domu,
b/ umowę kupna mieszkania – w przypadku pożyczki na zakup lokalu mieszkalnego,
c/ dokument potwierdzający prawo własności lub posiadania, władania nieruchomością (akt notarialny,
wypis z księgi wieczystej, decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, oświadczenie
o posiadaniu prawa do nieruchomości) – w przypadku pożyczki na remont i modernizację domu lub
mieszkania,
d/ oświadczenie o planowanym koszcie modernizacji/remontu – w przypadku pożyczki na remont
i modernizację domu lub mieszkania,
2. Poręczenia udzieli:
a/ _______________________________________________
/imię i nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia/
b/ _______________________________________________
/imię i nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia/

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że pożyczkę z ZFŚS w kwocie ______________________ zobowiązuję się spłacić
w okresie ______________ lat, tj. ___________________ miesięcy.
Oświadczam, że moje dochody na jednego członka gospodarstwa domowego wykazane
w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wykazane za _____ rok nie uległy/uległy
zmianie. Oświadczam, że nie korzystałem z pomocy w formie pożyczki/ostatnią pożyczkę z ZFŚS
spłaciłem w całości (zaznaczyć właściwe).
__________________________
/miejscowość i data/

_______________________________
/podpis wnioskodawcy/

Decyzja Pracodawcy i opinia przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.
Opiniuję pozytywnie/negatywnie* wniosek o pożyczkę z ZFŚS w wysokości ___________________
Słownie złotych ___________________________________________________________________
Z przeznaczeniem na _____________________________________________
Szczegóły pożyczki będzie zawierała umowa pożyczki.
*Uzasadnienie negatywnej decyzji:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

__________________________
__________________________
/podpisy przedstawicieli
Zakładowych organizacji związkowych/

_______________________________
/podpis Pracodawcy/

