
Załącznik nr 1 do formularza wniosku  w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2018 –MODUŁ I i MODUŁ II  

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU 

Obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek 

 
   .................................................................                                                  …….................................................................       

(imię i nazwisko  Adresata programu / Wnioskodawcy)                                (imię i nazwisko osoby reprezentującej Adresata programu)  

 
 

   

   ……………………………………....................                                                …………………………….................................  

         (ulica,   nr domu,   nr mieszkania)                                                                         (ulica,   nr domu ,   nr mieszkania) 

 

 
 

    ……………………Chełmno                                                                        ……………………Chełmno  

           (kod)                                                                                                                  (kod) 
 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

- prowadzę samodzielne/ wspólne gospodarstwo domowe  

- liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi ……………………  

- przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony      

   przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, wyniósł …………………zł . 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 Szczecin, dnia................................r.                 ..................................................... .......... 

  podpis Adresata programu/ Wnioskodawcy 

 

 

Uwaga: 

Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym Adresata programu, nie uwzględnia się dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych  oraz 

świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”.  

Przez pojęcie gospodarstwa domowego wnioskodawcy – należy  rozumieć, w zależności od stanu faktycznego: 

a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,  

lub 

b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów lub przy 

wsparciu właściwych instytucji ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu, przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych 
dochodów ani nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów;    

W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane dotyczące tylko Adresata  programu. 

W przypadku ujawnienia podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja, na postawie której przyznano środki 

finansowe PFRON może zostać anulowana , a Adresat programu/Wnioskodawca będzie wówczas zobowiązany do zwrotu przekazanych 

przez Realizatora programu środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania dofinansowania przez Realizatora programu. 

Uwaga! Adresat programu/Wnioskodawca na żądanie Realizatora programu zobowiązany jest dostarczyć dowod y 

potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym  Adresata programu. W takim przypadku wraz  

z ww. dokumentami należy przedłożyć także zgodę członków gospodarstwa domowego na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do formularza wniosku).   

Jeżeli wykazany przeciętny miesięczny dochód  na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej, Realizator programu ma prawo do zweryfikowania podanych informacji we właściwych 

komórkach organizacyjnych PCPR. 

 
 


