Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS

Piaski …………………………………
………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………….
Stanowisko

Dyrektor
Zespołu Szkół w Piaskach

………………………………………………….
Adres zamieszkania

Wniosek
Proszę o przyznanie mi ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych zwrotnej pomocy finansowej na
cele mieszkaniowe w wysokości…………...... z przeznaczeniem na ……………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że prace zamierzam wykonać w mieszkaniu typu spółdzielczego, budynku
wolnostojącego, lokalu funkcyjnego położonym w ……………………………………………………………

……………………………….
Podpis wnioskodawcy
Potwierdzenie pracownika szkoły:
- od kiedy wnioskodawca rozpoczął pracę w oświacie……………………………………………………………..
- od kiedy w obecnej jednostce………………………………………………………………………..……………
- na stanowisku……………………………………………………………………………….…………………….
- miesięczna wysokość wynagrodzenia (uposażenia)………………………………………….…………………..
………………………………
podpis pracownika szkoły

Opinia Komisji ds. dysponowania środkami FŚS:……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Podpis protokółującego
Decyzja Dyrektora szkoły
Na podstawie protokołu komisji ds. dysponowania środkami FŚS przy Zespole Szkół w Piaskach, po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającym na terenie szkoły i na zasadach określonych ustawą z dnia
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335). przyznaję
Panu/Pani………………………………………zwrotną pomoc finansową ze środków funduszu mieszkaniowego
w wysokości…………………….. słownie:…………………………………………………

Piaski……………………………..

…………………………………………….
Dyrektor szkoły

Informacja
Integralną część wniosku stanowi wypełniona umowa. Z ZFŚS udzielane są pożyczki na:
- budownictwo indywidualne do kwoty 15.000 00 zł na okres spłaty pięciu lat, po uprzednim przedłożeniu
dokumentów – pozwolenie na budowę;
- uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wykup mieszkania do kwoty 12.000,00 zł na okres spłaty czterech
lat po uprzednim przedłożeniu dokumentów ze spółdzielni mieszkaniowej lub innego urzędu.;
- modernizację, remont, rozbudowę mieszkania, domu do kwoty 10.000,00 zł na okres spłaty trzech lat.

UMOWA
W sprawie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu
Szkół w Piaskach, jako dysponentem funduszu,
a Panem/Panią……………………………………………. zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym
…………………………………………….zatrudnionym na stanowisku…………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Par. 1
Przyznana Panu/Pani pożyczka ze środków FŚS Zespołu Szkół w Piaskach w wysokości:
…………………., słownie:…………………………………….. z przeznaczeniem na……………………..
oprocentowana 1% w stosunku rocznym, co stanowi kwotę…………………podlega spłacie w całości przez
okres……………lat w…….…….. ratach, pierwsza rata ………………….. zł, następne…………………. zł
miesięcznie poczynając od dnia………………….
Par. 2
Pożyczkobiorca upoważnia komórkę dokonującą wypłaty, do potrącania kwot rat wraz z
odsetkami zgodnie z par. 1 niniejszej umowy z miesięcznego wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia
spłaty pierwszej raty.
Par. 3
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w wypadku:
- rozwiązania stosunku pracy,
- sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub mieszkania spółdzielczego,
- ustania członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej.
Par. 4
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Par.5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Par.6
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które
otrzymują pożyczkobiorca i dyrektor szkoły.
Na poręczycieli proponuję:
1…………………………………………..dow.osob………………………………………

wydany

przez……………………………………..zatrudniony w …………………………………………………
2………………………………………………dow. osob………………………………………..wydany
przez…………………………………..

zatrudniony w………………………………………………

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez w/w ze środków
FŚS wyrażam zgodę – jako solidarnie współodpowiedzialny- na potrącanie należnej kwoty wraz z
odsetkami z mojego wynagrodzenia za pracę, upoważniając dyrektora do wydania zlecenia dokonania
potrąceń wynagrodzenia.
…………………………………….
Podpis pożyczkobiorcy
……………………………………..
Podpis poręczyciela
……………………………………..
Podpis poręczyciela

