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Wniosek o udzielenie pomocy finansowej 

 Proszę o udzielenie dofinansowania do wczasów pod gruszą w roku 2017. 
1. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostają ze mną: 

Sytuacja rodzinna (osoba składająca oświadczenie, współmałżonek, partner życiowy, dzieci własne, przysposobione, przyjęte 
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inni członkowie we wspólnym gospodarstwie domowym ) ilość osób  …………….. 
. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Data urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce                         

nauki 

1     

2     

3     

4     

   5     

6     

 
 

2.  Oświadczenie  o dochodzie pracownika dla celów uzyskania świadczenia socjalnego 
 

 
Ja, niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że dochody brutto (w trzy miesięcznym okresie poprzedzającym 
złożenie wniosku) wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących, prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe w przeliczeniu na osobę miesięcznie wynoszą:  
 

-  I grupa   - dochód na osobę w rodzinie do 1.000,00 zł brutto    

  

-  II grupa – dochód na osobę w rodzinie od 1.001,00 do 2.000,00 zł. brutto  

  

-  III grupa – dochód na osobę w rodzinie od 2.001,00 do 3000,00 zł brutto  

 
  

-  IV grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 3001,00 zł brutto   

 
 
Zaznaczyć właściwy kwadrat 
 
Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kk. 
 
 
 
        ……………………………. 
             (podpis) 
    Za dochód uważa się wszelkie przychody  brutto  z tytułu : 

- wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu 
takiej działalności, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą, 

- świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  
- alimenty i zaliczki alimentacyjne, stypendia (bez stypendiów za wyniki w nauce), emerytury i renty inwalidzkie, renty 

rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami (bez dodatków pielęgnacyjnych), 
- zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe (bez zasiłków pielęgnacyjnych), 
- zasiłki przysługujące bezrobotnym,  
- dochód z gospodarstwa rolnego, 
- dochody z tytułu: członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,  
- dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem. 

 

 


