Miasto Kalety; ul. Żwirki i Wigury 2; 42-660 Kalety 




DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium)
dochód - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony 
(do oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej niżej wymienionej osoby)

Lp.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Stopień pokrewieństwa
Źródło dochodu
Wysokość dochodu w zł
	






	






	






	






	






	






	






	






	






	







Łączny dochód całego gospodarstwa domowego





Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………… zł



Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.


Kalety, ………………………….




………………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy 


                                                                                                                             




INSTRUKCJA


	Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz już otrzymywanego stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.


	W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia wniosku.



	Do uzyskanych przychodów nie wlicza się: podatku dochodowego od osób fizycznych  (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


	W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł (składek KRUS nie odejmuje się).



	Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli: m.in. zaświadczenia z zakładów pracy, odcinki rent, emerytur, alimentów, zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, zaświadczenie bądź potwierdzenie na wniosku o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość.


