Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka”

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
Ja, niżej podpisany/a...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika/ osoby zgłaszającej Uczestnika do projektu)
zamieszkały/a w …...............................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ….........................................................................................................................
(seria i nr dowodu osobistego)
oświadczam, iż razem ze mną/ Uczestnikiem projektu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają niżej
wskazane osoby:
Średni
Imię
Stopień
Miejsce zatrudnienia/
L.p.
PESEL
miesięczny
i nazwisko
pokrewieństwa
nauki
dochód netto
1.

Uczestnik

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oświadczam, iż wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie pozostającą ze mną we
wspólnym gospodarstwie domowym za ostatni miesiąc poprzedzający dzień złożenia formularza zgłoszeniowego
wynosi ………......................(słownie:.......................................................................................).
Oświadczam, że dane zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu o wysokości dochodów są prawdziwe i aktualne.
Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…...............................................
Miejscowość i data

………………………...............................................
Czytelny podpis Uczestnika projektu
(rodzica/ opiekuna prawnego/pełnomocnika)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o treści art. 286 kk (oszustwo):
Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zmianami):
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

…...............................................
Miejscowość i data

………………………...............................................
Czytelny podpis Uczestnika projektu
(rodzica/ opiekuna prawnego/pełnomocnika)
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Informacja
Sposób wyliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu netto:
łączny średni dochód netto za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
formularza zgłoszeniowego (suma z tabeli)
średni miesięczny dochód netto = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba osób w gospodarstwie domowym ujętych w tabeli
Stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. z 2013 poz. 182 ze zmianami) 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania
przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z
działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy
przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
tej osoby.
6. Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. z 2013 poz. 182 ze zmianami) oraz § 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U.2012.823) w stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
Na żądanie Komisji Rekrutacyjnej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość
uzyskiwanych dochodów, np.:
1) zaświadczenie o zarobkach za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego,
2) odcinek renty, emerytury (wydruk elektroniczny z rachunku bankowego),
3) zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku netto,
4) decyzję lub zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze wsparcia z systemu
pomocy społecznej lub z systemu świadczeń rodzinnych oraz o ich wysokości.

Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

2

