Załącznik nr 8
do Regulaminu Gospodarowania
Środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie
………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)
………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
………………………………………………………….
(stanowisko pracy, nazwa komórki organizacyjnej)
WNIOSEK
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Proszę o przyznanie z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki na cele
mieszkaniowe w wysokości: ………………………… zł, z przeznaczeniem na:*
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym;
nadbudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego;
adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne (z wyłączeniem domków letniskowych);
zakup lokalu lub domu jednorodzinnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakup lokalu lub domu jednorodzinnego na wolnym
rynku;
uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowej;
pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany
w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu
na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań;
remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

* właściwe zaznaczyć
Na poręczycieli proponuję:
1.

……………………………………………………..….
(imię i nazwisko poręczyciela)
………………………………………………………...
(stanowisko pracy, nazwa komórki organizacyjnej)

2.

……………………………………………………..….
(imię i nazwisko poręczyciela)
………………………………………………………...
(stanowisko pracy, nazwa komórki organizacyjnej)

Do wniosku załączam niezbędne dokumenty uzasadniające przyznanie pożyczki z środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Oświadczam, że sytuacja dochodowa moja i mojej rodziny nie uległa zmianie i jest zgodna ze złożoną
wcześniej informacją, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

……………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
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Wypełnia Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych
Stwierdzam, że ww. Pożyczkobiorca oraz poręczyciele są zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie na czas co najmniej równy okresowi spłaty pożyczki, nie pozostają
w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego a ich wynagrodzenia nie są objęte wyrokami
sądowymi oraz nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie komornicze.

………………………………………………………..
(podpis Kierownika Sekcji Spraw Pracowniczych)

Propozycja Komisji Socjalnej:
□ przyznać pożyczkę w wysokości ....…………...... zł
□ odmówić przyznania pożyczki.

Częstochowa, dnia ...........................

Podpisy członków komisji socjalnej:

Decyzja
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

□ przyznać pożyczkę w wysokości ....…………...... zł
□ odmówić przyznania pożyczki.

Częstochowa, dnia ................................

…...............................................
(podpis Dyrektora)
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