
 

Załącznik nr 10   do Regulaminu ZFŚS MOPR w Opolu, 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MOPR w 

Opolu  nr…………………..z dnia………………………. 
 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe 

ze środków  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ..........................................................................................  

Adres zamieszkania ............................................................................................................ 

Stanowisko .......................................................................................................................... 

Rodzaj umowy o pracę:………………………………………………………………....... 

 

Proszę o udzielenie mi pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków  Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,  w wysokości:...............................zł słownie:………………………….……zł. 

którą zamierzam przeznaczyć na: 

zakup lub budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym, 

remont i modernizację mieszkania lub domu,  

przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 

przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

uzupełnienie wkładu w spółdzielni mieszkaniowej. * 

 

………………………                ………………………… 

data                  podpis wnioskodawcy   

 

WYPEŁNIA DZIAŁ FINANSOWY:  

 

Wnioskodawca: 

 nie posiada zadłużenia wobec ZFŚS MOPR w Opolu.  

/posiada zadłużenie wobec ZFŚS MOPR w Opolu w kwocie……………………………….* 

 

………………………                ………………………… 

data             podpis  

    

Wnioskodawca na chwilę obecną pobiera w MOPR w Opolu wynagrodzenie umożliwiające spłatę 

w/w kwoty pożyczki mieszkaniowej.  

 

………………………                ………………………… 

data             podpis 

 



 

*niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić  

WYPEŁNIA REFERAT  ORGANIZACYJNY  I KADR :  

Wnioskodawca zatrudniony jest w MOPR w Opolu na stanowisku…………………………………….. 

wymiarze…………...etatu, w oparciu o umowę………………………………………………………… 

 

………………………                ………………………… 

data             podpis  

 

OPINIA  KOMISJI SOCJALNEJ MOPR W OPOLU 

 

Po rozpatrzeniu niniejszego wniosku na posiedzeniu Komisji Socjalnej MOPR w Opolu, które odbyło 

się w dniu…………………….Komisja: 

pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek i przychyla się do udzielenia Wnioskodawcy pożyczki na cele 

mieszkaniowe w kwocie……………………….w oparciu o umowę pożyczki na cele mieszkaniowe.  

negatywnie opiniuje niniejszy wniosek i nie przychyla się do wniosku o udzielenie Wnioskodawcy  

pożyczki na cele mieszkaniowe z powodu………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………* 

Podpisy członków Komisji:  

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

…………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………. …………………………………………. 

…………………………………………. …………………………………………. 

 

DECYZJA  DYREKTORA MOPR W OPOLU 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Socjalnej MOPR w Opolu w niniejszej sprawie, 

postanawiam: 

Przyznać wnioskodawcy pożyczkę z ZFŚS na cele mieszkaniowe w kwocie…………………… 

słownie……………………………….na warunkach określonych w umowie pożyczki na cele 

mieszkaniowe.* 

Odmówić wnioskodawcy przyznania  pożyczkę z ZFŚS na cele mieszkaniowe z powodu:  

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

…………………………………………………………………………………………………………..* 

 

…………………………….. 

         Podpis Dyrektora  

 

*niepotrzebne skreślić  


