
 
Oświadczenie o zasobach materialnych i finansowych  

innych niż wymienione w oświadczeniu o stanie majątkowym 1) 

 

I. Oświadczam, że uzyskałem/łam2) dodatkowe dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku z tytułu i w wysokości: 

1) pracy dorywczej……………………………………………………………………….. 
2) wynajmu mieszkania…………………………………………………………………... 
3) stypendiów studenckich……………………………………………………………….. 
4) świadczeń alimentacyjnych……………………………………………………………. 
5) dodatku mieszkaniowego……………………………………………………………… 
6) dodatku energetycznego……………………………………………………………...... 
7) darowizny……………………………………………………………………………… 
8) wynagrodzenia za praktykę, naukę zawodu………………………………………….... 
9) zwrot podatku od osób fizycznych……………………………………………………. 
10) renty z zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych…………………………… 
11) 
inne………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………. 

II. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc osiągnąłem/am dochód  
jednorazowy w wysokości …………….zł z tytułu ………………………………………… 
Dochód osiągnąłem/am w m-cu …………………………………………………………….. 

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc osiągnąłem/am dochód 
jednorazowy należny za okres (jako wyrównanie) za okres od …………..… do ……………...      
z tytułu ……………………………………………. w wysokości ……..……………..……..zł.  
Dochód osiągnąłem/am w m-cu ……………………………………... 

III. Oświadczam, że podczas pobierania świadczeń z pomocy społecznej będę przebywał/a  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV. Oświadczam, że: 

- zostałem/am pouczony/a o treści art.233 §1 Kodeksu karnego i wynikającej z tego  
artykułu odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, 

- informacje w punktach I,II, III i IV są zgodne z prawdą. 

 
1) Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku 

stwierdzenia, że dane dotyczące sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej są niezgodne  
z prawdą ,,Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat 
określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. 

2) Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,,Osoby i rodziny 
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować 
organ, który przyznał świadczenia, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej  
i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń,,. 

 
Szczecinek, dnia ……………                                               …………………………………… 
                                                                                                                                                                               (podpis) 

_____________________________________________ 

1) Należy uwzględnić zasoby objęte wspólnotą majątkową oraz zasoby odrębne. 
2) Niepotrzebne skreślić 


