Oświadczenie o dochodach rodziny
za 3 ostatnie miesiące w roku ……….
I. Imię i nazwisko osoby starającej się o pomoc......................................................................
PESEL.................................................................................................................................
Adres zamieszkania osoby starającej się o pomoc:
ulica ................................................... nr domu .................. nr mieszkania .............................
kod pocztowy ......................... poczta ........................... miejscowość.....................................
powiat ........................................ województwo .......................................................................
telefon .......................................................................................................................................
Imiona rodziców .......................................................................................................................
II. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób
i w podanym wyżej okresie dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły:

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce pracy /
nauki

Stopień
pokrewieństwa

Dochód netto
za 3 ostatnie
miesiące roku
…….

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

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na podstawie
których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat,
a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ KWOTY UZYSKANEJ W RAMACH PROGRAMU 500+

....................................................................
(podpis jednego z rodziców/opiekuna lub osoby pełnoletniej,
starającej się o pomoc)

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 i
systemie 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 lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.

