


Załącznik Nr 11
									do regulaminu ZFŚS
									Urzędu Miasta  Szczecin
 

U M O W A                                                                             

w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

zawarta w dniu .................................  pomiędzy Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:
1.	.....................................		- 	Zastępcę Prezydenta Miasta 
2.	.....................................		- 	Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu

a ....................................................  zwaną/zwanym  dalej pożyczkobiorcą zamieszkałą/zamieszkałym w ..................., ul. ........................................., zatrudnioną/zatrudnionym w Urzędzie Miasta Szczecin na stanowisku  ................... w Wydziale/Biurze.........................

                                                                                      § 1

W związku z zaakceptowanym wnioskiem o przyznanie pożyczki na podstawie ustawy                                o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami.) i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Szczecin została przyznana pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka oprocentowana w wysokości .............% w stosunku rocznym 
w kwocie ......................... zł słownie : .................................. z przeznaczeniem na:  ...................................... Odsetki za czas spłaty wynoszą   ......................... . Co łącznie stanowi kwotę    ........................... zł       

§ 2

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi 2 lata.

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia   .................... w  24  ratach miesięcznych:
I rata w wysokości .................... zł, a pozostałe raty w  wysokości ....................... zł każda.

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia Urząd Miasta w Szczecinie do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięcznie w wysokości:
I rata ........................... , a następne po ................ zł. poczynając od pierwszego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego po ustalonym w § 2 dniu rozpoczęcia spłaty pożyczki.

§ 4

Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami łącznie z kwotą warunkowo umorzonej pożyczki, staje się natychmiast wymagalną w przypadku:
1. rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę w drodze porzucenia pracy oraz rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pożyczkobiorcy,
2. rozwiązanie umowy o pracę przez pożyczkobiorcę w trybie ustawowym lub na zasadzie porozumienia stron.

§ 5

Rozwiązanie umowy o pracę w inny sposób niż wymieniony w § 4 niniejszej umowy nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak Urząd ustali 
w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób zapłaty i zabezpieczenia pożyczki.

§ 6

Zmiana warunków w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powołane                             w § 1 niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Wydział Obsługi Urzędu Miasta Szczecin, dwa Wydział Księgowości, jeden pożyczkobiorca. 
Na poręczycieli proponuję pracowników zatrudnionych w tym samym zakładzie pracy tj.:

1.Pan/Pani  ..........................................................1. zam.  ................................................................................
nr dow.osob. .............................................................

2. Pan/Pani  .........................................................2. zam.  ..................................................................................
						nr dow.osob.  .............................................................

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń pobieranych w Urzędzie Miasta  Szczecin.

1)  .........................................				              Stwierdzam zgodność podpisów:
       (podpis poręczyciela)					(pieczątka i podpis pracownika kadr)

2)  ..........................................
        (podpis poręczyciela)

                          W imieniu Gminy Miasto Szczecin

         POŻYCZKOBIORCA					     SEKRETARZ  MIASTA

  
     .............................................



							                             DYREKTOR

                                                                                                             Wydziału Obsługi Urzędu

   			




