
Załącznik nr 2 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA                                                                                                                                                                      

   pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe z Scentralizowanego  Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin. 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

Wypełnia pracownik Administratora wspólnej działalności socjalnej: 

 

Nr wniosku: …..…/………. 

 

Data złożenia wniosku: ………..…………… 

Podpis przyjmującego 

wniosek: 

 

 

……………………..…… 

 

 

Ostatnia pożyczka została spłacona …………………..……… 
                                                                              data 

Wypełnia wnioskodawca: 

1. Imię i nazwisko:  
2. Adres:  
3. Miejsce pracy: 4. Stanowisko: 

 

5. Wnioskuję o przyznanie pożyczki w wysokości …………….…… (słownie:   

……………………….…………..…………………..…), na …….. rat, z przeznaczeniem na: 

pkt 
Cele* 

(przy właściwym należy wstawić znak x) 

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, 

- zaświadczenie ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej o stanie własności 

lokalu, 

-umowa przedwstępna. 

do 15.000 zł 2 

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.  

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. 
Znam postanowienia REGULAMINU PRZYZNAWANIA pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe z 

Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Barcin. 

2. 
Upoważniam organ dokonujący wypłaty pensji do potrącenia miesięcznych rat pożyczki z 

przysługujących mi wynagrodzeń, odpraw, i innych świadczeń pieniężnych. Zgoda ta jest 

nieodwołalna do czasu całkowitego spłacenia otrzymanej pożyczki. 

3. 

Jako emeryt/rencista zobowiązuję się do wpłacania miesięcznej raty bezpośrednio do kasy 

Urzędu Miejskiego lub na konto funduszu socjalnego: Bank Spółdzielczy 18 8167 0008 0000 0677 

2000 0009 



Załącznik nr 2 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA                                                                                                                                                                      

   pożyczek na wybrane cele mieszkaniowe z Scentralizowanego  Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin. 
 

4. Na poręczycieli proponuję: 
 Imię i nazwisko: Adres: PESEL 

a) 
 

 

  

b) 
 

 

  

c) 
 

 

  

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI: 

W RAZIE NIEUREGULOWANIA WE WŁAŚCIWYM TERMINIE POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

ZE ŚRODKÓW  ZFŚS WYRAŻAMY ZGODĘ NA POTRĄCENIE Z NASZYCH WYNAGRODZEŃ, ODPRAW, 

ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ NALEŻNEJ KWOTY WRAZ Z ODSETKAMI. ZGODA NASZA JEST 

NIEODWOŁALNA DO CZASU CAŁKOWITEGO SPŁACENIA WSZYSTKICH WYMAGANYCH RAT. 

czytelny podpis poręczyciela: czytelny podpis poręczyciela: czytelny podpis poręczyciela: 

……………………………… …………………..………… ……………….…………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

a)…………………………………………………………………….……………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Podpis wnioskodawcy: …………….……………………………………….. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji Regulaminu.                                                                                                          

     Podpis wnioskodawcy: ………………..………..………………………………. 
 

 

Decyzja Komisji ds. Pożyczek Mieszkaniowych: 

 

A) stwierdza się, że złożony wniosek jest zgodny z Regulaminem przyznawania pożyczek na 

wybrane cele mieszkaniowe z SFŚS szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. 

Przyznano pożyczkę w wysokości ………………………………….. zł z rozłożeniem na ……….….. rat. 

 

B) stwierdza się, że złożony wniosek jest niezgodny z Regulaminem przyznawania pożyczek na 

wybrane cele mieszkaniowe z SFŚS  szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin i 

odmawia przyznania pożyczki z uwagi na: 

 

 ………………………………………………………………………………………………..………………………. 

 

       Podpisy członków Komisji: 

 

       1. Przewodniczący …………………………………….. 

        

       2. Członek ………………………………………………… 

     

       3. Członek ………………………………………………… 

       

       4. Członek ………………………………………………… 

 


