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Załącznik nr  4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 

 w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biszcza etap II”. 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Ja, niżej podpisany(a) ...................................................... zamieszkały: miejscowość  

 

……………………………………. nr domu/mieszkania ……………  

 

kod pocztowy __  __ -  __  __ __ poczta ………………………………  legitymujący(a) się  

 

dowodem osobistym   seria i numer dokumentu tożsamości …………………… wydanym  

 

przez .……………………….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 

Średni 

miesięczny 

dochód netto 

1  

 

 

WNIOSKODAWCA    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

4  

 

 

    

5  

 

 

    

6  

 

 

    

7  

 

 

    

 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na 

jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym – 

wyliczona za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego 

tj. …………… 2014r. – wynosi ..........................................................zł (słownie złotych: 

……………….......................................................................................................................). 
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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 

 

INFORMACJA 

Sposób wyliczenia przeciętnego dochodu netto: 

                  łączny dochód netto 

przeciętny miesięczny dochód netto  =  ---------------------------------------------------------- 

                                       liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

1. Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 

może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. Nr 26 poz. 182 z dn. 7 lutego 2013r.)w 

związku z roz. Rady ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2012r. poz. 823 z późn. zm). 

2. Ustalenie prawa do zasiłku następuje na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r. poz.1456 z późn. 

zm.) 

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 

został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach, 

3) kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz 

wartości świadczeń w naturze. 

6. Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w 

Urzędzie Gminy Biszcza 
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