
                                                                                
Oświadczenie osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy

…..............................................
        (imię i nazwisko)

….............................................
         (dokładny adres)

Dla celów ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego:
„za  dochód uważa  się  wszelkie  przychody po  odliczeniu  kosztów ich  uzyskania  oraz  po  odliczeniu  składek na  ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że
zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  "Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie  dożywiania,  zasiłków  pielęgnacyjnych,  zasiłków  okresowych  z pomocy  społecznej,  jednorazowych  świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej,
o której  mowa  w przepisach  o zapomodze  pieniężnej  dla  niektórych  emerytów,  rencistów  i  osób  pobierających  świadczenie
przedemerytalne  albo  zasiłek  przedemerytalny  w 2007 r.,  świadczenia  pieniężnego  i  pomocy  pieniężnej,  o których  mowa
w przepisach  ustawy  z dnia  20  marca  2015 r.  o działaczach  opozycji  antykomunistycznej  oraz osobach  represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)."

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z powyższym pouczeniem

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

Proszę zaznaczyć odpowiednią pozycję:

Wnoszę o przekazywanie przyznanego ryczałtu za brak c.o., c.w. i gazu przewodowego na rachunek bankowy zarządcy
lokalu.

Wnoszę  o wypłacanie przyznanego   ryczałtu za brak c.o., c.w. i gazu przewodowego w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa.

           
Wnoszę o przekazywanie przyznanego ryczałtu za brak c.o., c.w. i gazu przewodowego na wskazany poniżej rachunek
bankowy :

.....................................................................................
                           ( nazwa banku )

__ __       __ __ __ __       __ __ __ __      __ __ __ __       __ __ __ __      __ __ __ __    __ __ __ __ 
( numer rachunku bankowego)  

Włoszczowa, dnia ...............................                                  ...........................................
              (podpis)


