
UCHWAŁA NR VI/56/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r., poz. 
506), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 27 września 2007r., w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy 
Łambinowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2007r., Nr 76, poz. 2326), Uchwała Nr 
XXXI/189/09 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 28 października 2009r., zmieniająca uchwałę Rady Gminy 
NR IX/53/07z dnia 27 września 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2009r., Nr 106, poz. 1528), Uchwała Nr XXXIX/393/10 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 
24 czerwca 2010r. zmieniąjaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2010r., Nr 95, poz. 1108), Uchwałę Nr VII/55/11 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 16 czerwca 
2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych 
na terenie Gminy Łambinowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2011r., Nr 76, poz. 949), 
Uchwałę Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 28 września 2017r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2017r., poz. 2442). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/56/2019

Rady Gminy Łambinowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Łambinowice. 

Rozdział 1.
Sposób ustalania stypendium szkolnego 

1. Stypendium ustala się uwzględniając sytuację materialną uczniów przy uwzględnieniu okoliczności, 
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zwanej dalej 
ustawą. 

2. Kwota maksymalna oznacza kwotę dochodów na osobę ucznia określoną w art. 90d ust. 7 ustawy. 

3. Kwota wyjściowa oznacza kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)

Rozdział 2.
Formy udzielania stypendium szkolnego 

Stypendium udziela się w formach, przewidzianych w art. 90d ust. 2,4 i 5 ustawy, w zależności od potrzeb 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

Rozdział 3.
Tryb i sposób ustalania stypendium szkolnego 

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach. 

2. Stypendium przyznaje się w trybie adminitracyjnym po ustaleniu okoliczności, o których mowa w art. 90d 
ust. 1 ustawy oraz dochodu na osobę w rodzinie ucznia. 

3. Stypendium przyznane uczniowi na cel, o którym mowa w art. 90d: 

1) ust. 2 pkt 1 ustawy realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów zgodnych z katalogiem 
wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na podstawie faktur, rachunków rachunków 
uproszczonych, dowodów wpłat wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia na rachunek 
bankowy wskazany przez osobę, której przyznano stypendium szkolne lub w formie wypłaty gotówkowej 
w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach, 

2) ust. 2 pkt 2 ustawy realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów zgodnych z katalogiem 
wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na podstawie faktur, rachunków rachunków 
uproszczonych, dowodów wpłat wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia na rachunek 
bankowy wskazany przez osobę, której przyznano stypendium szkolne lub w formie wypłaty gotówkowej 
w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach, 

3) ust. 4 ustawy realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur, rachunków 
rachunków uproszczonych, dowodów wpłat wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia na 
rachunek bankowy wskazany przez osobę, której przyznano stypendium szkolne lub w formie wypłaty 
gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach, 

4) ust. 5 ustawy, realizowane jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której przyznano stypendium 
szkolne lub w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Łambinowicach.

4. Na fakturze/rachunku uproszczonym powinna widnieć data wystawienia/sprzedaży, nazwa sprzedającego, 
imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy, numer dokumentu, pełna nazwa przedmiotu, który ma podlegać refundacji, 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury/rachunku uproszczonego. 
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5. Faktury, rachunki uproszczone, dowody wpłat dokumentujące poniesienie wydatków określonych w art. 90d, 
ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4 ustawy dotyczące poszczególnych miesięcy, za które przyznano stypendium należy 
przedłożyć w terminie do dnia: 

1) 10 grudnia za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień danego roku szkolnego, refundacja zostanie 
zrealizowana w terminie do dnia 20 grudnia danego roku, 

2) 10 kwietnia za miesiące: styczeń, luty, marzec danego roku szkolnego, refundacja zostanie zrealizowana 
w terminie do dnia 20 kwietnia danego roku, 

3) 10 czerwca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec danego roku szkolnego, refundacja zostanie zrealizowana 
w terminie do dnia 20 czerwca danego roku.

6. Katalog wydatków kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice. 

7. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Łambinowice

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

1. Wniosek o zasiłek szkolny składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach. 

2. Zasiłek szkolny przyznaje się w trybie administracyjnym po ustaleniu okoliczności, o których mowa 
w art. 90e ust. 2 ustawy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Łambinowice 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO* 

1) podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, tablice (w szczególności matematyczne, chemiczne, fizyczne, 
astronomiczne), encyklopedie, lektury szkolne, 

2) artykuły szkolne (w szczególności zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, 
klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, przybory geometryczne, pędzle, 
bibuła, korektor, papier milimetrowy, plastelina, modelina, materiały na zajęcia plastyczne/techniczne), 

3) tornister, plecak szkolny, torba sportowa, 

4) strój galowy (spodnie galowe/spódnica + biała koszula/biała bluzka, garnitur), 

5) mundurek szkolny ( jeśli jest wymagany przez szkołę) wraz z potwierdzeniem wymogu ze szkoły, 

6) strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, 
spodenki gimnastyczne/legginsy/getry, koszulka gimnastyczna (po 2 sztuki na semestr dla każdego 
uprawnionego ucznia), 

7) obuwie sportowe (po 2 pary na semestr dla każdego uprawnionego ucznia), 

8) strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen (jeżeli uczeń w ramach zajęć szkolnych uczęszcza 
na basen), 

9) strój roboczy do praktycznej nauki zawodu oraz przybory do nauki zawodu (wymagane potwierdzenie przez 
szkołę), 

10) koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu nauczania poza szkołą – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia 
w zajęciach wystawione przez organizatora oraz dowód poniesionych kosztów, 

11) koszty udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – wymagane zaświadczenie 
potwierdzające udział ucznia w zajęciach wystawione przez organizatora oraz dowód poniesionych kosztów; 

12) koszty biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania, 

13) koszty pobytu w internacie (dowód zapłaty + zaświadczenie z internatu), 

14) koszty wycieczek o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane zaświadczenie 
wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz dowód wpłaty), 

15) zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop), pendrive, multimedialnych programów edukacyjnych, 
oprogramowania, części do komputera (w szczególności monitor, myszka, klawiatura, drukarka, dyski 
zewnętrzne, płyty DVD, pamięć zewnętrzna), 

16) papier do drukarki, tusz/toner, 

17) biurko do nauki, krzesło do biurka oraz lampka na biurko. 

* Informacja uzupełniająca dla otrzymujących stypendium szkolne. W przypadku zakupu plecaka, stroju 
gimnastycznego lub obuwia na lekcje wychowania fizycznego, ważne jest, aby na rachunku produkt ten był 
określony przymiotnikiem „szkolny” lub „sportowy”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika 
w nazwie umieszczonej na rachunku, lub z treści rachunku nie wynika jaki towar został zakupiony, 
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia potwierdzonego przez sprzedawcę opisu zakupionego 
przedmiotu. Opis ten może być sporządzony na odwrocie rachunku i winien być opieczętowany i podpisany 
przez sprzedawcę. Ubezpieczenie, komitet rodzicielski, opłata za szkołę oraz wydatki nie związane 
z edukacją ucznia nie są finansowane w ramach stypendium szkolnego. Zakup codziennej odzieży i obuwia, 
umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej 
i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
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 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy
  materialnej o charakterze socjalnym 

 dla uczniów zamieszkałych 
 na terenie Gminy Łambinowice

                                                                                                      Data wpływu                                              Nr wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W ROKU SZKOLNYM .......................................................... W FORMIE:

1. STYPENDIUM SZKOLNEGO       □             
2. ZASIŁKU SZKOLNEGO                   □
WNIOSKODAWCA (właściwie zakreślić)
1. RODZIC                   2. OPIEKUN PRAWNY                 3. PEŁNOLETNI UCZEŃ                  4. DYREKTOR SZKOŁY

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko

Imię

Pesel

Telefon kontaktowy

Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego na rzecz uczniów:

Lp. Nazwisko Imię Pesel Potwierdzenie szkoły
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Uczeń/uczniowe otrzymują/nie otrzymują stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 
(podać źródło)

................................... ............................................w kwocie ........................ miesięcznie na okres.......................
(Wypełnić  tylko przy ubieganiu się o stypendium  szkolne)

 ADRES ZAMIESZKANIA:

Miejscowość 
ulica i numer domu

Kod pocztowy

 UcZEŃ/UCZNIOWIE SPEŁNIA/SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA (należy zaznaczyć wstawiając znak X w rubryce po lewej strony tabeli)

W rodzinie występuje: 

□ ubóstwo

□ sieroctwo

□ bezrobocie

□ niepełnosprawność 

□ ciężka lub długotrwała choroba

□ Przemoc

□ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

□ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

□ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

□ alkoholizm lub narkomania

□ zdarzenie losowego i sytuacja kryzysowa 

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

L.p
.

Imię i nazwisko Data
urodzenia

Stopień pokrewieństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki PESEL

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

I. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej przekłada  zaświadczenie wydane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

II. Jeśli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wypełnia poniższą tabelę 
i przekłada zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów (netto).

Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

1 Wynagrodzenie ze stosunku pracy zł

2 Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej zł

3 Umowy o dzieło i zlecenia zł

4 Dochody z gospodarstwa rolnego zł

5 Emerytura, renta, renta socjalna, renta strukturalna zł

6 Świadczenia rodzinne zł

7 Zasiłek dla bezrobotnych zł

8 Alimenty zł

9 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego zł

10 Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny zł

11 Inne dochody (np. wynagrodzenie za praktykę zawodową) zł

Dochód netto za miesiąc................................ w rodzinie wyniósł: zł

Alimenty świadczone na rzecz innych osób (miesięczna wysokość) zł

WNIOSEK DOTYCZY NASTĘPUJĄCEJ FORMY POMOCY: (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach. Należy 
zaznaczyć pożądaną formę wystawiając znak X w rubrykach po lewej stronie tabeli.

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału 
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania- dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów: 

UZASADNIENIE WNIOSKU (przy zasiłku szkolnym podać potrzeby edukacyjne ucznia)

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
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DO WNIOSKU DOŁĄCZONO NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI 

1 Oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego wniosku.

6

2 Oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego wniosku.

7

3 8

4 9

5 10

OŚWIADCZENIA    
a) świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeksu 
     Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku pod rygorem 
     odpowiedzialności karnej, 
b) będąc wnioskodawcą zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić  organ, który przyznał stypendium o ustaniu
    przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
c) otrzymałem klauzulę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
     w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
d) zapoznałem(am) się z warunkami uprawniającymi do otrzymania stypendium/ zasiłku szkolnego. 

      .................................................                                                                              ...............................................................
                  Miejscowość i data                                                                                                        Podpis wnioskodawcy                     

POUCZENIE
1. Wniosek  o  przyznanie  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  mogą  złożyć:  rodzice  ucznia,  jego

prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły do, której uczeń uczęszcza.
2. Pomoc  materialna  o  charakterze  socjalnym  przysługuje  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  Gminy

Łambinowice. 
3. Rodzice ucznia lub pełnoletni  uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani  do niezwłocznego

powiadomienia  organu  przyznającego  stypendium  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  do
przyznania tego stypendium.

4. Należności z tytułu niesłusznie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł sie w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. Z uwagi na jego funkcję -  środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono
termin do ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie zasiłku.

WYPEŁNIA  ORGAN  PODEJMUJACY  DECYZJĘ

1. Wniosek wypełniono poprawnie TAK     □ NIE   □
2. Łączny dochód w rodzinie (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy 

społecznej)

3. Dochód na osobę w rodzinie

4. Kryterium dochodowe dla danej rodziny (wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy o pomocy społecznej)

Id: KWEVD-BFBXQ-BNDHN-KZQJF-BNQRS. Podpisany Strona 4



5. Zakwalifikowano do przyznania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym w formie:

5.1  stypendium szkolnego

5.2  zasiłku szkolnego 

TAK     □            NIE   □

TAK     □            NIE   □
6. Ustalona wysokość pomocy materialnej w zł 

7. Formy realizacji przyznanego świadczenia:

a) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych wykraczających poza ramowy plan nauczania a także  
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 
zakupu podręczników,

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,

d) świadczenie pieniężne.

Podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację wniosku

 Zatwierdzam:  

........................................................................
      Data i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 

do wniosku o przyznanie pomocy

 materialnej o charakterze socjalnym

........................., dnia ..........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej 
podpisana/y...............................................................................................................................................

zamieszkała/y............................................................................................................................................ 

legitymująca/y się dowodem osobistym /seria, nr/ 
….............................................................................................

wydanym przez .........................................................................................................................................

pouczona/y o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zm.) – za składanie fałszywych zeznań,  świadoma/y celu
składania zeznań oświadczam, że:

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

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                                          
                  .......................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

Stwierdzam własnoręczność podpisu.

...............................................................
       podpis osoby przyjmującej oświadczenie

art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600  ze zm.)

§ 1. 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.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności  jest,  aby  przyjmujący  zeznanie,  działając  w zakresie  swoich  uprawnień,  uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
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Załącznik nr 2 

do wniosku o przyznanie pomocy

 materialnej o charakterze socjalnym

........................., dnia ..........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej 
podpisana/y.............................................................................................................................................. 

zamieszkała/y............................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym /seria, nr/ …..............................................................................

wydanym przez ........................................................................................................................................ 
pouczona/y o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. 
Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zm) – za składanie fałszywych zeznań,  świadoma/y celu 
składania zeznań oświadczam, że:

 w  ciągu  12  miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku  nie  uzyskałam/em  dochodu
jednorazowego.*

 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskałam/em dochód 
jednorazowy w wysokości ........................... (słownie złotych ….........................................................
…........................................................ .............................................................…..............) wypłacony 
w miesiącu  ..................................  roku* 
z tytułu  ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 uzyskałam/em, nie uzyskałam/em jednorazowo dochodu za dany okres w wysokości ….................. 
(słownie złotych …..............................................................................................................................) 
należnego za okres od ................................  do .................................. z tytułu …............................... 
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

                                                                                            
.......................................................

                                                                                                podpis osoby składającej oświadczenie

Stwierdzam własnoręczność podpisu.

...............................................................
       podpis osoby przyjmującej oświadczenie

art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600  ze zm.)

§ 1. 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.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności  jest,  aby  przyjmujący  zeznanie,  działając  w zakresie  swoich  uprawnień,  uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
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