OŚWIADCZENIE
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
39-300 Mielec, ul.
Seria i numer dowodu
osobistego:
Pouczenie Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego - „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 od 6 miesięcy do lat 8”.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, co następuje:
Moje gospodarstwo domowe składa się z ...........................osób.

W okresie deklarowanym, tj ………………………………………………………….…………………………………………………..……...:

(pełne trzy miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek) utrzymywałam /-em się z :
1.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy:

TAK

NIE

2.

Dochody z tytułu zatrudnienia:

TAK

NIE

3.

Ubezpieczenie zdrowotne - z jakiego tytułu
TAK

NIE

Tytuł:………………………………………
4

Dochód z prowadzenia działalności
gospodarczej:

TAK
zasady rozliczania z US:

NIE

………………………………………………...
5

6

7

8

9

10

Dochód z prowadzenia gospodarstwa.
Rolnego ………………..ha przel. w miejscowości
…………………………………………..…..Gmina
……………………………..
Inne źródła dochodu:
a) dochody z prac dorywczych
b) pomoc finansowa od rodziny lub innych
osób
c) pomoc z innych instytucji/kościołów
d) inne
Świadczenia z Pomocy Społecznej

TAK

NIE

TAK

NIE

Źródło:…………………………………….

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIIE

TAK

NIE

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie wychowawcze 500+

1

LP

SKŁAD RODZINY

STAN CYWILNY

PESEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................…

………………………..……….., dnia………………………
miejscowość

……………………….…………………………………………...
podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie dotyczące sposobu odbierania ryczałtu na zakup opału
Kwotę należnego ryczałtu proszę przekazać na konto zarządcy na poczet przyszłych należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Data……………………………………..

Podpis:.........................….

2

…………………...................................

Mielec, dnia ……………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………………
(adres)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na zbieranie moich danych osobowych/mojej rodziny* przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielcu Referat Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 922) na ich przetwarzanie w celu uzyskania pomocy w formie dodatku mieszkaniowego* /dodatku
energetycznego */pomocy materialnej dla uczniów*. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w
przyszłości.

……………………………………………………….
(podpis pracownika odbierającego oświadczenie)

………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

*właściwe zaznaczyć
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