Załącznik do Regulaminu Komisji Odwoławczej
do spraw zobowiązań czytelniczych wobec
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Głogów, ………………………...

………………………………………
imię i nazwisko czytelnika

……………………………………..
adres do korespondencji

……………………………………..
nr karty czytelnika

……………………………………..

Do D yr ektora

nr telefonu / e-mail

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Głogow ie

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o:
1. umorzenie kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych*,
2. odroczenie spłaty zadłużenia *
3. rozłożenie zaległości na raty *
Uzasadnienie:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .
Oświadczam, że moja rodzina składa się z:
Lp.

Imię i nazwisko (informacje o
wszystkich osobach wspólnie
zamieszkujących)

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy / szkoła

Udokumentowana
wysokość dochodu
brutto**

1
2

x

3

x

4

x

5

x
Łączny dochód miesięczny rodziny (brutto)
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie (brutto)

* zaznaczyć właściwe
** np. zaświadczenie z zakładu pracy z trzech ostatnich miesięcy, dochód z działalności gospodarczej,

zaświadczenie
z US o dochodach, orzeczenie lub decyzja o likwidacji lub upadłości dłużnika, aktualna decyzja o przyznaniu
świadczenia rentowego lub emerytalnego, świadczenia uzyskiwane z MOPS lub innych instytucji pomocy społecznej,
alimenty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osoby bezrobotnej, itp.

Załącznik do Regulaminu Komisji Odwoławczej
do spraw zobowiązań czytelniczych wobec
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami kodeksu karnego zgodnie z art. 233
§1 kk. (Dz.U. nr 88 poz. 553 z 1997 r. ze zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rozliczenia wierzytelności
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.

………………………………..
podpis czytelnika

Załączniki (należy wymienić):
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................

W YPE Ł NI A K O MIS JA

Naliczona kara: ...................... zł
Wcześniejsze umorzenia (kwota): .................... zł, data ........................ r.
Opinia Komisji: ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1. ............….........................

2. ……….....…………………..
data i podpisy członków Komisji

Decyzja Dyrektora: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

………………………………..
data i podpis dyrektora

Kwota do zapłacenia po umorzeniu: ........................... zł
Liczba rat: ...................... termin spłaty ostatniej raty upływa: ........................ r.

