
Aneks nr 3 

do Regulaminu przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe z 

Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli  i Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzeniu 

wspólnej działalności socjalnej w zakresie przyznawania pożyczek  na wybrane cele 

mieszkaniowe. 

§ 1 

W nawiązaniu do treści § 1 Regulaminu odnoszącej się do scentralizowanych 25%  wkładów 

zakładowych funduszy świadczeń socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta              

i Gminy Barcin, uzgodnionych pomiędzy Administratorem  a  związkami zawodowymi,                         

ustala się za porozumieniem Zainteresowanych stron – brak przekazania w roku 2017 

wkładów z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki 

Publicznej Miasta   i Gminy Barcin z przeznaczeniem na pożyczki mieszkaniowe, ze względu 

na wystarczające środki zgromadzone na odrębnym rachunku Administratora wspólnej 

działalności socjalnej na w/w cele.  

§ 2 

Powyższy zapis ujęty w § 1 Aneksu nr 3 starci swą moc prawną z dniem 31 grudnia 2017r. 

§ 3 

W § 4 ust.3 Regulaminu przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe                                                

z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Barcin ulega zmianie wysokość pożyczki na następujące cele mieszkaniowe: 

pkt Cele*: 

 

Dokumentacja, którą należy 

przedłożyć:                                                                  

 

Kwoty 

maksymalne                           

pożyczki: 

Liczba 

poręczycieli: 

a) 

Remont lub modernizacja 

lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego 

-wniosek o przyznanie pożyczki do 20.000 zł 2 

b) 

Budowa domu 

jednorodzinnego lub 

lokalu w domu 

wielorodzinnym 

-wniosek o przyznanie pożyczki, 

-zezwolenie na budowę 
do 30.000 zł 3 

c) 

Zakup budynku 

jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego od 

jednostek, które 

wybudowały budynek w 

ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej 

lub na wolnym rynku 

-wniosek o przyznanie pożyczki, 

-akt notarialny (w części 

stwierdzającej zakup i 

potwierdzającej wnioskodawcę) 

lub umowa kupna/umowa 

przedwstępna 

do 30.000 zł 3 

d) 

Wykup lokalu 

mieszkalnego na 

własność 

-wniosek o przyznanie pożyczki, 

-akt notarialny (w części 

stwierdzającej zakup i 

potwierdzającej wnioskodawcę) 

lub wyodrębnione prawo do lokalu, 

do 15.000 zł 2 



- zaświadczenie ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej o stanie własności 

lokalu, 

-umowa przedwstępna. 

e) Przekształcenie 

spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do 

zajmowanego lokalu na 

spółdzielcze 

własnościowe prawo do 

lokalu 

-wniosek o przyznanie pożyczki, 

-akt notarialny (w części  

potwierdzającej zakup i 

potwierdzającej wnioskodawcę) 

do 10.000 zł 2 

* Regulamin nie przewiduje udzielania pożyczek na budowę domu letniskowego, altany, garażu itp.  

 

§ 4 

Zmianie ulega Załącznik nr 2 Regulaminu przyznawania pożyczek na wybrane cele 

mieszkaniowe  z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli                                  

i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin, stanowiący wniosek o przyznanie pożyczki na 

cele mieszkaniowe. 

§ 5 

Aneks nr 3 do Regulaminu przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe                              

z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Barcin, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy o prowadzeniu wspólnej 

działalności socjalnej w zakresie przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe 

wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Zainteresowane strony. 

 


