
Załącznik Nr 8 

do Zarządzenia Nr 8/2023 

Wójta Gminy Żabia Wola 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 
 

WZÓR 

Oświadczenie1   

o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz o wysokości dochodu 

w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości na osobę w rodzinie kandydata 

 

Ja niżej podpisana/y................................................................................................................ ..........  
/imię i nazwisko rodzica kandydata/ 

zamieszkała/y....................................................................................................... ............................ 
/adres zamieszkania rodzica kandydata/ 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr .................... wydanym przez……………...................... 

Oświadczam, że: 

a) wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą obliczenia wysokości dochodu2 na osobę 

w rodzinie dziecka wynosi ………………………………  

b) rodzina składa się z …………….osób.  

c) wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi ………………………………….  

 

Zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Gminy Żabia Wola Nr 1/XXXIII/2021 z dnia 

27 stycznia 2021 r. tzw. kryteria samorządowe – dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 111 z późn. zm.) wartość 

kryterium w punktach wynosi: 

1) do 100 % (tj. do 674,00 zł) - 10 pkt.  

2) do 120 % (tj. do 808,80 zł) - 8 pkt. 

3) do 140 % (tj. do 943,60 zł) - 6 pkt. 

4) do 160 % (tj. do 1.078,40 zł) - 4 pkt. 

5) do 180 % (tj. do 1.213,20 zł) - 2 pkt. 

6) powyżej 180% (tj. powyżej 1.213,20 zł) - 1 pkt. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3 

 

………………………………………     ………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                            (czytelny podpis) 

 

UWAGA - INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zanim złożysz wypełnione dokumenty rekrutacyjne niezbędnymi danymi pamiętaj, że Administrator danych, którym jest placówka pierwszego wybor u, 

do której składasz wniosek zapewnia Ci pełne zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Twoich danych wypełniając tym samym nałożony na nią 

obowiązek informacyjny wynikający z art.13 pkt 1-2 RODO. Pamiętaj, że masz prawo do nie udzielenia informacji, o które będziesz proszony, 

ale wówczas nie będziemy mogli wypełnić naszego prawnego zobowiązania i będziemy zmuszeni odrzucić Twój w niosek. 

 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 

spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
2 Zgodnie z art. 131 ust 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082): pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 

5, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), 

z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30ci art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 

6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku. 
3 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.  


