OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy
I. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
.......................................................................................................... ……………… …………………………..
Adres zamieszkania :
.............................................................................................................................................................................
II. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób x. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
do-chody wymienionych kolejno członków rodziny wyniosły (udokumentowane odpowiednimi oświadczeniami i zaświadczeniami) xx:
Data
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Inne dochody
Łączny miesięczny dochód
Miesięczny dochód na osobę
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
............................................,dnia ....................... .............................................................................
(podpis wnioskodawcy)
(miejscowość)
x Rodzina- osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie za
mieszkujące i gospodarujące.
xx Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
1- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, (lub oświadczenie zawierające wymienione
informacje),
1- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zwierające informacje o wysokości potrącanej za
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na
ubezpieczenie chorobowe,
3- dowód otrzymania renty lub emerytury,
4- dowód otrzymania alimentów,
5- zaświadczenie lub decyzja z gminy o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
6- decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu,
odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawiania prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub za
świadczenia o pozbawianiu w ewidencji bezrobotnych innych osób poszukujących pracy,
7- nakaz płatniczy lub zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych, przyjmując dochód miesięczny z 1 ha. przeliczeniowego zgodnie z przepisami ustawy o
pomocy społecznej tj. w wysokości 288 zł,
8- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny z
pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
9- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oraz dowody opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
10- zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium szkolnego,
11- decyzja o otrzymaniu zasiłku rodzinnego z OPS.
Dochód na osobę w rodzinie – oznacza łączny dochód netto rodziny podzielony przez liczbę osób w tej
rodzinie.

