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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 
Ja, niżej podpisany(a) ............................................................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

 
zamieszkały(a) .......................................................................................................................................  
 (adres miejsca zamieszkania) 

 
legitymujący(a) się dowodem osobistym ..............................................................................................  
 (seria i numer) 

 
Oświadczam, że spełniam kryteria dochodowe upoważniające mnie wzięcia udziału w projekcie*.  

Mój przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2013 r. wynosił : …………………… zł 

słownie: .................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 
 
*Wsparcie może być udzielone: 
 
1) Gospodarstwom domowym spełniającym warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2012 r. poz. 823), to jest: weryfikacja nastąpi na 
podstawie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z GOPS w Aleksandrowie Kujawskim) 

 a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto, – ustalonym 
zgodnie z ustawa o pomocy społecznej lub 

 b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto; lub 
 c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej 

„kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych okoliczności 
uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

 
2) Gospodarstwom domowym spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu świadczeń rodzinnych tj. 539,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, w 
której dziecko jest niepełnosprawne (weryfikacja nastąpi na podstawie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z 
UG w Aleksandrowie Kujawskim). 
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3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania 
stypendiów socjalnych (weryfikacja nastąpi na podstawie opinii o udzielonych stypendiach socjalnych). 
 

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym bez względu na dochody. 

 
5) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód 

opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny 
roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym 
publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1 299,07 zł), 
(weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia o dochodach). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………… 
 (podpis i pieczęć) 


