Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/FS/2017 Dyrektora ZST z dnia 7 lutego 2017

TABELE DOFINANSOWAŃ
w roku 2017
I. Fundusz wypoczynkowy, wypoczynek dzieci, kolonie, obozy itp.-dzieci
Średni miesięczny przychód na członka rodziny, uzyskany
w poprzednim roku kalendarzowym - wykazany w rozliczeniach
podatkowych za rok ubiegły
Osoby uprawnione
do 1.499,99 zł

od 1.500 do 1.999,99 zł

powyżej 2.000,00 zł

Dofinansowanie
Pracownicy

do 950 zł

do 900 zł

do 850 zł

Emeryci/renciści

do 950 zł

do 900 zł

do 850 zł

Dzieci

do 600 zł

do 550 zł

do 500 zł

*Osoby samotnie wychowujące dziecko
lub dzieci oraz osoby samotnie
utrzymujące rodziny

do 1 000 zł

do 950 zł

do 900 zł

*Osoba samotnie wychowująca dziecko, zgodnie z art. 3 pkt 17 a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych oznacza pannę, kawalera, wdowę , wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

II. Pomoc rzeczowa i finansowa


Zapomogi losowe - do 1.000 zł. -

Średni miesięczny przychód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym – wykazany
w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły.
do 1.499,99
zł

od1.500 do
1.999,99zł

powyżej 2.000
zł

Dofinansowanie
do 800 zł

Zapomogi materialne

do 700 zł

do 600 zł

III. Działalność kulturalno - oświatowa organizowana przez Szkołę
-do 80 %,70 %,60 % kosztów uczestnictwa w imprezie.
Średni miesięczny przychód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym – wykazany
w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły.
do 1.499,99 zł

od 1500,00 zł do 1999,99 zł

powyżej 2000,00 zł

Dofinansowanie
do 80 %

do 70 %

do 60 %

V. Działalność sportowo - rekreacyjna organizowana przez Szkołę
- do 80 %, 70 %, 60 %kosztów uczestnictwa w imprezie.

Średni miesięczny przychód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym - wykazany
w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły.
do 1.499,99 zł

od 1500,00 zł do 1999,99 zł

powyżej 2000,00 zł
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Dofinansowanie
do 80 %

VI. Tabela

do 70 %

do 60 %

wysokości udzielanych pożyczek mieszkaniowych

Kwota

Okres
spłaty

1. Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego

do 12.000 zł

do 3 lat

2. Zakup mieszkania, domu jednorodzinnego

do 12.000 zł

do 3 lat

3. Budowa domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo mieszkaniowym

do 12.000 zł

do 3 lat

4. Wykup lokalu mieszkalnego na własność

do 12.000 zł

do 3 lat

5. Zamiana spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowego

do 12.000 zł

do 3 lat

6. Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego

do 10.000 zł

do 3 lat

7. Uzyskanie mieszkania lokatorskiego za wykupieniem długów

do 10.000 zł

do 3 lat

8. Przebudowa pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne

do 10.000 zł

do 3 lat

9. Kaucje i opłaty przy zamianie mieszkań

do 10.000 zł

do 3 lat

10. Remont i modernizacja budynku mieszkalnego

do 10.000 zł

do 3 lat

11. Remont i modernizacja mieszkania, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób
o ograniczonej sprawności fizycznej

do 5.000 zł

do 2 lat

Cel pożyczki

I. Pożyczki mieszkaniowe na cele określone w punkcie od 1 do 10 wymagają dołączenia do wniosku odpowiednich
dokumentów:
 potwierdzających nabycie prawa do działki budowlanej;
 zatwierdzonego kosztorysu budowy;
 wezwania ze spółdzielni mieszkaniowej do uzupełniania wkładu członkowskiego lub spłaty zadłużenia;
 wezwania z urzędu gminy do uregulowania należności za kupowane mieszkanie;
 umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego za zakup mieszkania;
 aktu własności budynku mieszkalnego.
II. Pożyczki mieszkaniowe na cele określone w punktach od 1 do 5 wymagają trzech poręczycieli, natomiast
od punktu 6 do 11 dwóch poręczycieli.

Dyrektor szkoły

..................................:.........
(data, pieczęć i podpis)
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