Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS w ZPSM nr 4
Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej w dniu …………………………………
Dotyczy wniosku o przyznanie:*
1. zapomogi finansowej
2. zapomogi losowej
3. zapomogi finansowej na cele mieszkaniowe;
4. dofinansowania krajowego lub zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych;
5. dofinansowania krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci osób uprawnionych
8. udzielenia zwrotnej pożyczki mieszkaniowej.
*Właściwe podkreślić
A. Komisja Socjalna dokonała oceny Wniosku złożonego
przez Pana/Panią
………………………….………......................................................................……………………………………………..
w dn. ………………………………… i stwierdziła, że:*
1) a) wniosek jest zgodny z Regulaminem ZFŚS;
b) wniosek nie jest zgodny z Regulaminem ZFŚS z powodu

…………................................................................…………………………………………………………………..........………
2) a) wniosek zawiera uzasadnienie, które pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji życiowej, rodzinnej i
materialnej wnioskodawcy;
b) wniosek zawiera uzasadnienie niepełne, co nie pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji
wnioskodawcy;
c) wniosek nie zawiera uzasadnienia.
3) a) oświadczenie o dochodach jest wiarygodne, a wykazana kwota prawidłowo wyliczona;
b) oświadczenie o dochodach jest niewiarygodne z następujących powodów:

…………………………………………….....................................................…………………................…………………………
4) a) Wniosek zawiera obowiązkowe załączniki.
B. Komisja dokonała sprawdzenia danych i stwierdziła, że średni miesięczny dochód na członka
rodziny wyniósł ……………………………………………..
b) Wniosek wymaga uzupełnienia następujących dokumentów:
…………………………...................................................................…………………………………………………………………
W przypadku wniosku o przyznanie pożyczki Komisja stwierdza:
1) a) wniosek jest wypełniony zgodnie z Regulaminem;
b) wniosek nie jest wypełniony zgodnie z Regulaminem z powodu

……………………………...........................................................................………………………………………………………
2) a) wnioskodawca nie zalega ze spłatą poprzedniej pożyczki;
b) wnioskodawca zalega ze spłatą poprzedniej pożyczki
3) a) osoby poręczające spełniają warunki opisane w Regulaminie ZFŚS;
b) osoby poręczające nie spełniają warunków określonych w Regulaminie ZFŚS z powodu
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…………………….............................................................……………………………………………………………………………
….............................................................................................................................................................
C. Komisja postanowiła:*
a) zaopiniować Wniosek pozytywnie i przekazać do decyzji dyrektora oraz uzgodnień ze
związkami zawodowymi
b) zaopiniować Wniosek negatywnie i przekazać do decyzji dyrektora
c) zwrócić wniosek do uzupełnienia w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................……………………………………………………
d) oddalić wniosek z powodu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……......................................................................................................................
* właściwe podkreślić, wypełnić
D. Proponowana przez Komisję kwota świadczenia: ………...………………………….......................... zł
Słownie
………………………...........................................................................…………….……………………………………………..
Proponowana przez Komisję kwota przyznanej pożyczki mieszkaniowej
…………......................……… zł słownie
……………….………………………………...........................................………………
E. Inne uwagi Komisji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Czytelne podpisy członków Komisji Socjalnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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