Załącznik nr 5
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
SP 31 w Lublinie

Lublin, dnia……………………………...

.............................................................................
(imię i nazwisko)

..............................................................................
(adres zamieszkania)

.............................................................................
(stanowisko)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich Lublinie
Dysponent Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

WNIOSEK
Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego Szkoły Podstawowej nr 31 im.
Lotników Polskich w Lublinie w wysokości .....................………………. zł; słownie zł:
....................................................................................................................... z przeznaczeniem na
.......................................................................................Jednocześnie oświadczam, że prace zamierzam wykonać w mieszkaniu typu
*, budynku wolnostojącym*, lokalu /*niepotrzebne skreślić/.

.........................................................
miejscowość

....................................................................... ......................................................
ulica

numer domu

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych
zdrowotnych zawartych w składanym przeze mnie wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS przez Szkołę
Podstawową nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, jako administratora danych osobowych, w celach
związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie i przyznawanie pomocy z ZFŚS. Podaję dane osobowe
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie
mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
...................................................................
(podpis wnioskodawcy)
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W LUBLINIE
Na podstawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego uzgodnionego ze
związkami zawodowymi działającymi w placówce w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U.1994 nr 43 poz. 163) przyznaję Panu /Pani
.................................................................................................. pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego Szkoły
Podstawowejj nr 31 w Lublinie w wysokości .................. zł, słownie złotych:
.......................................................................................................................

Lublin, dnia .................................................................

..............................................................................
(podpis Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej)

I.

INFORMACJA
Integralną część wniosku stanowi wypełniona w 2 egzemplarzach umowa.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z ZFM udzielane są pożyczki do wysokości 3.000 zł na niżej wymienione cele:
budowę lub zakup domu jednorodzinnego – należy przedłożyć do wglądu decyzję o pozwoleniu na budowę lub akt
notarialny;
zakup mieszkania w domu wielorodzinnym (zakup udziału w lokalu mieszkalnym) - należy przedłożyć do wglądu akt
notarialny;
wykup zajmowanego mieszkania - należy przedłożyć do wglądu akt notarialny;
adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny – należy przedłożyć do wglądu dokumenty
zezwalające na adaptację pomieszczeń;
modernizację mieszkania lub przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej – należy przedłożyć
pozwolenie na wykonanie określonych prac;
remont domu lub mieszkania

