Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/251/ /12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r.

Złotów dnia

.............................................................
nazwisko i imię

-

-

...............................................................
...............................................................
adres

OŚWIADCZENIE
w sprawie uzyskiwanych dochodów przez wnioskodawcę oraz osób małoletnich i innych osób zgłoszonych we wniosku do zamieszkania we
wspólnym gospodarstwie domowym*
za okres ........................................................

lp

NAZWISKO I IMIĘ
wnioskodawcy ,osoby zgłoszonej we
wniosku

STOPIEŃ
pokrewieństwa

STATUS

ŹRÓDŁO

KWOTA

wnioskodawcy ,osoby
zgłoszonej we
wniosku

uzyskiwanego dochodu**

uzyskiwanego dochodu

(umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie,
praca dorywcza, działalność gospodarcza,
emerytura/renta, pomoc OPS, zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek rodzinny, pomoc rodziny/ znajomych, dochody z
innych źródeł, brak dochodów)

( pełnych trzech m-cy
kalendarzowych poprzedzających
datę złożenia wniosku)

(pracujący, uczący się, emeryt,
rencista, bezrobotny, dziecko do
lat 7, inny)

1

wnioskodawca
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ŁĄCZNA kwota dochodu
Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa
Oświadczam, że wymienieni kolejno członkowie mojego gospodarstwa nie posiadają żadnych innych dochodów poza wykazanymi w niniejszym
oświadczeniu oraz w załączonych zaświadczeniach
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych
skutkować będzie odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stanowiącego „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawiania wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz Art. 233. KK § 1.
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Tożsamość osoby składającej oświadczenie ustalono na podstawie
dowodu osobistego...............................................wydanego przez
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

dnia.........................................

...................................................................
podpis osoby przyjmującej oświadczenie

............................................................................
podpis
wnioskodawcy
złożony
w obecności pracownika Urzędu Gminy Złotów

* należy podać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
** wymienić oddzielnie każde źródło dochodu za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku

