Załącznik nr 3 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
Ja, niżej podpisany(a) ....................................................................................... zamieszkały(a)
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

.....................................................................................................................................................
(miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący(a) się dowodem osobistym ……………………………………………………….
(seria i nr)

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób,
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

PESEL

Miejsce
pracy/nauki

Dochód netto
za rok
poprzedzający rok
złożenie wniosku

1
WNIOSKODAWCA
2
3
4
5
6
7

Oświadczam, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na
jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym –
uzyskanego w roku poprzedzającym rok złożenia formularza zgłoszeniowego tj. 2012 r.
– wynosi: .................................................... zł
(słownie złotych: ………………...........................................................................................).
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu

……………………………………………………..

/miejscowość, data/

……………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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INFORMACJA
Sposób wyliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu netto:
łączny dochód netto
za rok poprzedzający
przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = ------------------------------ / 12
liczba osób w
gospodarstwie domowym
1.

2.

3.

4.

Przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną
kwotę dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku przez liczbę członków rodziny, a tak uzyskaną kwotę dzieląc przez 12
miesięcy.
Do obliczenia dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie
wnioskodawcy, przyjmuje się następujące dochody osiągnięte - w roku podatkowym
poprzedzającym rok złożenia formularza zgłoszeniowego - przez osoby zaliczone do
gospodarstwa domowego:
1) dochody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
pomniejszone o należny podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne,
2) dochody
z
działalności
podlegającej
opodatkowaniu
na
podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym pomniejszone o należny
zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne,
3) dochody z gospodarstw rolnych,
4) stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym
oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
5) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz
wartości świadczeń w naturze oraz kwoty alimentów orzeczonych wyrokami lub
umowami sądowymi na rzecz innych osób, nie wchodzących w skład rodziny.
Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość
uzyskiwanych dochodów np.:
zaświadczenie o zarobkach netto za rok poprzedzający rok złożenie
formularza zgłoszeniowego,
zaświadczenie o wysokości renty lub emerytury,
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku
rolnego,
zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku netto,
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5.

6.

7.

oświadczenie z pracy dorywczej,
decyzja
lub
zaświadczenie z
GOPS o
pobieraniu
świadczeń
rodzinnych i pielęgnacyjnych,
decyzję o pobieraniu stypendium szkolnego.
Informacje ogólne oraz sposób obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego:
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o
podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości
prawnej. Sposób obliczenia dochodu:
Dochód roczny z gospodarstwa rolnego oblicza się mnożąc liczbę hektarów
przeliczeniowych (zaświadczenie z Urzędu Gminy) znajdujących się w posiadaniu
rodziny w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody przez stawkę
miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłoszoną corocznie przez Prezesa GUS
(przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu
ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)) oraz przez liczbę miesięcy posiadania
gospodarstwa rolnego w danym roku. W przypadku zmiany powierzchni gospodarstwa
rolnego w trakcie roku dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy
posiadania gospodarstwa rolnego. Przy mniejszej niż 1ha przeliczeniowy powierzchni
gospodarstwa rolnego nie ustala się dochodu (przyjmuje się zero).
Uczestnik
zobowiązany
jest
również
dostarczyć
kopię
orzeczenia
o niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach Ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) – jeżeli dotyczy.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w:
1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym (dotyczy
beneficjentów z terenu Gminy Łopiennik Górny),
2) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie (dotyczy beneficjentów z terenu
Gminy Gorzków),
3) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żółkiewce (dotyczy beneficjentów z terenu
Gminy Żółkiewka).
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