Załącznik nr 1 do
ustalenia odpłatności

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (a)........................................................................................................ ..........
Kod pocztowy...............................poczta..................................miejscowość...............................
Ulica.......................................................nr domu.....................nr mieszkania..............................
Seria i nr dowodu osobistego...........................................Nr PESEL............................................
telefon……………………………………………..
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.271-273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny (tj. Dz.U.
z 2016, poz.1137 z późn.zm.) za poświadczenie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy lub zatajenie prawdy, poniżej
wskazuję wszystkie osoby wspólnie zamieszkujących ze mną i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe oraz ich
dochody w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (1):

Imię i Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Osiągane
dochody(2):
Wiek

(podać nr decyzji
w przypadku
zasiłków)

Kwota
miesięcznego
dochodu netto

Uwagi

Art. 271.
§ 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2 W przypadku niniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzanie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 273 Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

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

..............................................................
Podpis osoby składającej oświadczenie

(1) Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania. Do dochodu wlicza się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenia
za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej
działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z
majątku rodziny ( czynsze najmu i dzierżawy).
(2)

Należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia z urzędu lub instytucji

