Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS
Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir

Imię i nazwisko .......................................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................................
Nr emerytury- renty w przypadku emerytów i rencistów)…………………………………..
.................................................................................................................................................
(inne dane: np.: nr tel., urlop. wych., stopień niepełnosprawności, itp.)

Informacja*) o dochodzie
osoby zamierzającej skorzystać w roku 2011 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
Informuję, że jestem osobą samotną **), w skład mojej rodziny wchodzą następujące
osoby **):
Imię i nazwisko

Wnioskodawca

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy/ nazwa
szkoły/ emerytura

Data urodzenia
dziecka

x

Dochód netto na
podstawie PIT***

x

Razem dochód netto (suma dochodów)

1. Średni miesięczny dochód netto mój i wymienionych wyżej osób za cały rok 2010
wynosił:…………………………………………..…..zł
(razem dochód netto podzielony przez 12 miesięcy )
słownie złotych ……………………………………………………………….

2. Średni dochód miesięczny netto przypadający na osobę wynosił
………………………………………………zł
(suma średnich dochodów podzielony przez liczbę osób w rodzinie)
słownie zł ………………………………………………………………………………….
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y), że
kłamstwo w informacji traktowane będzie jak oszustwo w celu wyłudzenia świadczeń.
W przypadku oszustwa dyrektor szkoły może domagać się zwrotu świadczenia jako
świadczenia nienależnego.
.

........................................................................
(data i podpis składającego informację)

Objaśnienia do informacji:
*) zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a Regulaminu informacja składana jest do 15 maja każdego roku u
kierownika gospodarczego. Osoba, która nie złożyła takiej informacji lub złożyła ją po terminie
( z wyjątkiem osób przyjętych do pracy po terminie składania informacji), nie będzie mogła w danym
roku korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS.
**) niepotrzebne skreślić,
***) za dochód netto uważa się wszelkie dochody z tytułu: zatrudnienia, umów zlecenia lub
o dzieło, stypendiów, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, emerytur i rent wraz ze
wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego), zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
innych świadczeń rodzinnych oraz dochód z gospodarstwa rolnego, pomniejszone o podatek należny,
składkę na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (wykazane w rocznym zeznaniu
podatkowym) oraz kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową. W dochodzie uwzględnia się kwotę alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci na
podstawie wyroku lub ugody sądowej. Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
przyjmuje się w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne osób ubezpieczonych.
W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Gdy w momencie składania informacji, obejmującej dane o dochodzie za rok poprzedni,
zmieniła sie sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, (utrata źródła
dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu, np. bezrobocie czy przejście
na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu
za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tę osobę, a następnie wylicza się średni
miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej. W ten sam sposób ustala się
ponownie dochód rodziny w przypadku, gdy zmiana nastąpiła w trakcie roku już po złożeniu
niniejszej informacji.

