
Oswiadczenie o wysokosci dochodów- pilotazowy program "UCZEN NA WSI"

Zalacznik nr 3
do uchwaly nr 197/2009

Zarzadu PFRON
z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zalacznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

OSWIADCZENIE O WYSOKOSCI DOCHODÓW

Uwaaal W przypadku osób samodzielnie gospodarujacych, w oswiadczeniu nalezy uwzglednic dane
dotyczace tylko Wnioskodawcy

Ja nizej podpisany(a) zamieszkaly(a)
(imie i nazwisko Wnioskodawcy)

.....................................................................................................................................
(miejscowosc, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

niniejszym oswiadczam, iz razem ze mna we wspólnym gospodarstwie domowym
pozostaja nastepujace osoby (zgodnie z przypisem nr 1):

L.p. Imie Nazwisko
Stopien

pokrewienstwa
z Wnioskodawc

Wiek
$redni

miesieczny
dochód brutto.

2.

3.

4.

5.

6.

Razem:

· sredni miesieczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok, w którymzlozono wniosek
o dofinansowanie w ramach programu "UCZENNAWSI" (w przypadku kazdej z osób nalezy: laczny
dochód brutto uzyskany przez te osobe w danym roku kalendarzowym podzielic przez 12).

Oswiadczam. takze. ze:

1) w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok, w którym zlozylem(am) wniosek o dofinansowanie
w ramach programu "UCZEN NA WSI", sredni miesieczny dochód brutto przypadajacy na jedna
osobe w moim gospodarstwie domowym wyniósl zl. (slownie zlotych:

) (nalezy wyliczyc
zgodnie z przypisem nr 2);

2) prawdziwosc powyzszych danych stwierdzam wlasnorecznym podpisem.

";;';~j~'~~'~~-S6""""'"'' dnia....
.r. .....................................................

podpis Wnioskodawcy

Uwaaa:

W przypadku podania przez Wnioskodawce informacji niezgodnych z prawda, decyzja, na
postawie której przyznano srodki finansowe PFRON, zostanie anulowana a Wnioskodawca
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Oswiadczenie o wysokosci dochod6w- pilotazowy program "UCZEN NA WSI"
zobowiazany zostanie do zwrotu przekazanych przez PFRON srodków finansowych wraz
z odsetkami w wysokosci ustawowej, naliczonymi od dnia wykonania przez PFRON platnosci tych
srodków.

Przypis nr 1
Przez pojecie "gospodarstwo domowe" - nalezy rozumiec czlonków rodziny wnioskodawcy,
zamieszkujacych razem z wnioskodawcawjednymlokalumieszkalnymlub domujednorodzinnym,
faktycznie wspólnie utrzymujacych sie i majacych wspólny budzet domowy.
Przez pojecie "rodzina Wnioskodawcy" - nalezy rozumiec osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostajace w faktycznym zwiazku, wspólnie zamieszkujace i gospodarujace,
(przy czym przez osoby niespokrewnione pozostajace w faktycznym zwiazku rozumie sie osoby
pozostajace w zwiazku w sensie prawnym.

Przez pojecie "dochodu brutto" - nalezy rozumiec dochód stanowiacy podstawe 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 pózno 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 spolecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózno zm.).

W zwiazku z powyzej przytoczona definicja "dochodu brutto" przy ustalaniu dochodu
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, nie uwzalednia sie miedzy innymi:
1) swiadczen rodzinnych wyplacanych na podstawie przepisów o swiadczeniach rodzinnych,

dodatków rodzinnych i pielegnacyjnych;
2) swiadczen pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich

i osób uczestniczacych w innych formach ksztalcenia, pochodzacych z budzetu panstwa,
budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz ze srodków wlasnych szkól i uczelni -
przyznanych na podstawie przepisów o systemie oswiaty, Prawo o szkolnictwie wyzszym,
a takze przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki.

Szczególowe zasady ustalania dochodu stanowiacego podstawe obliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych okreslone zostaly wart. 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 pózno zm.).
Zgodnie z tym artykulem podstawe obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu miedzy
innymi skladek na ubezpieczenie spoleczne.

Uwaaa! Wnioskodawca zobowiazany jest na zadanie Realizatora obszaru A proaramu oraz
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych dostarczyc dowody
potwierdzajace wysokosc uzyskiwanych dochodów.

Wnioskodawca, który prowadzi wlasne gospodarstwo domowe i posiada wlasne stale dochody,
sklada niniejsze oswiadczenie wyliczone na podstawie wlasnych dochodów. Za wlasne
gospodarstwo domowe uwaza sie sytuacje, gdy Wnioskodawca mieszka samodzielnie i moze
udokumentowac, ze z wlasnych dochodów ponosi wszelkie oplaty z tego tytulu.

Jezeli wykazany sredni miesieczny dochód brutto na osobe w gospodarstwie domowym uprawnia
do ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie ustawy o pomocy spolecznej, PFRON ma prawo
zadac poswiadczenia sytuacji materialnej rodziny z wlasciwego terenowego Osrodka Pomocy
Spolecznej.

Przypis nr 2 - sposób wyliczenia sredniego miesiecznego dochodu brutto przypadajacego na
jedna osobe pozostajaca we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawca:

sredni miesieczny dochód brutto
przypadajacy na jedna osobe

pozostajaca we wspólnym
gospodarstwie domowym

z Wnioskodawca

laczny sredni miesieczny dochód brutto wykazany w wierszu
"Razem" w tabeli na stronie 1 niniejszego Oswiadczenia

=
liczba osób w gospodarstwie domowym wykazana w tabeli na

stronie 1 niniejszego Oswiadczenia
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