Oświadczenie o sytuacji majątkowej

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

zamieszkały(a)……………………………………………………………………………….
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

niniejszym oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób
i dochody poszczególnych członków mojej rodziny z ostatnich trzech miesięcy, wynosiły:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
Miejsce pracy / nauki
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Dochód netto
za 3 ostatnie
miesiące roku

Wnioskodawca

I. Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego
II. Łączny dochód miesięczny netto całego gospodarstwa (kwota z punktu I podzielona
przez 3 m-ce)
III. Średni miesięczny dochód netto na osobę (kwota z punktu II podzielona przez
liczba osób w rodzinie)

Za dochód netto uważa się sumę dochodów netto (tj. po odliczeniu podatku dochodowego,
składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – tak zwany
czysty dochód na rękę) z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

……………………
(Data)

....................................................................
(Podpis Wnioskodawcy)

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
isystemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej(tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lubniespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.

