Oświadczenie o wysokości dochodów- pilotażowy program ”UCZEŃ NA WSI”

Załącznik nr 3
do uchwały nr 197/2009
Zarządu PFRON
z dnia 16 czerwca 2009 r.
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
Uwaga! W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane
dotyczące tylko Wnioskodawcy

Ja niżej podpisany(a) ............................................................................ zamieszkały(a)
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

.....................................................................................................................................
(miejscowość,

nr kodu,

ulica,

nr domu,

nr mieszkania)

niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostają następujące osoby (zgodnie z przypisem nr 1):
L.p.

Imię

Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa
z Wnioskodawcą

Wiek

Czy pobiera
naukę
(tak/nie)

Średni
miesięczny
dochód brutto*

Dane dotyczące Wnioskodawcy:

1.
Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego:

2.
3.
4.
5.
6.
Razem:

_____________________
* średni miesięczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
o dofinansowanie w ramach programu „UCZEŃ NA WSI” (w przypadku każdej z osób należy: łączny
dochód brutto uzyskany przez tę osobę w danym roku kalendarzowym podzielić przez 12).

Oświadczam, także, że:
1) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożyłem(am) wniosek o dofinansowanie
w ramach programu „UCZEŃ NA WSI”, średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną
osobę w moim gospodarstwie domowym wyniósł ...............................zł. (słownie złotych:
...................................................................................................................) (należy wyliczyć
zgodnie z przypisem nr 2) ;
2) prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
........................................, dnia....................r.
miejscowość

.....................................................
podpis Wniosko dawcy

Uwaga:
W przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, d ecyzja, na
postawie której przyznano środki finansowe PFRON, zostanie anulowana a Wnioskodawca
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zobowiązany zostanie do zwrotu przekazanych przez PFRON środków finansowych wraz
z odsetkami w wysokości ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON płatności tych
środków.

Przypis nr 1
Przez pojęcie „gospodarstwo domowe” – należy rozumieć członków rodziny wnioskodawcy,
zamieszkujących razem z wnioskodawcą w jednym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy.
Przez pojęcie „rodzina Wnioskodawcy” – należy rozumieć osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
(przy czym przez osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku rozumie się osoby
pozostające w związku w sensie prawnym.
Przez pojęcie „dochodu brutto” – należy rozumieć dochód stanowiący podstawę obliczenia
podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), a w przypadku dochodu
z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – dochód ustalony zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
W związku z powyżej przytoczoną definicją „dochodu brutto” przy ustalaniu dochodu
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, nie uwzględnia się między innymi:
1) świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
2) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich
i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni –
przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym,
a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki.
Szczegółowe zasady ustalania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych określone zostały w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
Zgodnie z tym artykułem podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między
innymi składek na ubezpieczenie społeczne.
Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Realizatora obszaru A programu oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostarczyć dowody
potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów.
Wnioskodawca, który prowadzi własne gospodarstwo domowe i posiada własne stałe dochody,
składa niniejsze oświadczenie wyliczone na podstawie własnych dochodów. Za własne
gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy Wnioskodawca mieszka samodzielnie i może
udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.
Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia
do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, PFRON ma prawo
żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Przypis nr 2 – sposób wyliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na
jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą:
średni miesięczny dochód brutto
przypadający na jedną osobę
pozostającą we wspólnym
gospodarstwie domowym
z Wnioskodawcą

łączny średni miesięczny dochód brutto wykazany w wierszu
„Razem” w tabeli na stronie 1 niniejszego Oświadczenia

=

liczba osób w gospodarstwie domowym wykazana w tabeli na
stronie 1 niniejszego Oświadczenia
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