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Załącznik nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 

 
Formularz zgłoszeniowy 

do projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 
 

 
1. Informacje o uczestniku: 

 
1.1. Dane składającego wniosek: osoba pełnoletnia/ rodzic/ opiekun prawny* 

Nazwisko i imię:  

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

NR PESEL:  

Dokument tożsamości (nazwa i nr)  

Adres zamieszkania:  

Nr telefonu  kontaktowego:  

1.2 Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie: 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 Dane dzieci zgłaszanych do Projektu 
1. 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  
Nr PESEL  
Rodzaj szkoły do której uczęszcza  
 
 
 

� podstawowa 
� gimnazjalna 
� ponadgimnazjalna 
� wyższa 
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Uzyskuje bardzo dobre wyniki w 
nauce (średnia ocen od 4,75)** 

�                                                       � 
Tak                                                Nie 

 
2. 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  
Nr PESEL  
Rodzaj szkoły do której uczęszcza  � podstawowa 

� gimnazjalna 
� ponadgimnazjalna 
� wyższa 

Uzyskuje bardzo dobre wyniki w 
nauce (średnia ocen od 4,75)** 

�                                                       � 
Tak                                                Nie 

  
 

3. 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  
Nr PESEL  
Rodzaj szkoły do której uczęszcza  � podstawowa 

� gimnazjalna 
� ponadgimnazjalna 
� wyższa 

Uzyskuje bardzo dobre wyniki w 
nauce (średnia ocen min. 4,75)** 

�                                                       � 
Tak                                                Nie 

 
 

Dziecko/dzieci wychowują się w 
rodzinie 
 

� pełnej               � niepełnej 
 
�                              �     
zastępcza         rodzinne domy dziecka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**je żeli tak dostarczyć świadectwo z roku poprzedzającego złożenie wniosku 
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2. Oświadczenie o niepełnosprawności  

(wypełnić jeśli dotyczy (jeśli dotyczy należy załączyć kserokopię orzeczenia) 
�  dotyczy 

�  nie dotyczy 

Stopień 
niepełnosprawności 

�  znaczny             

�  umiarkowany                     

�  ważne do  ………… 

�  bezterminowe 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

�  ważne do …………………………….                                                      

�  bezterminowe 

 
3. Oświadczenie o sytuacji zawodowej członków rodziny 
Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………….. � Prowadzący działalność gospodarczą 

 
Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………….. 

 
Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………………. 
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Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………….. 

 
Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………….. 

 
Imię i nazwisko 
 

 

� pracujący  

� niepracujący w tym: 
 
 

� bezrobotny 
� nie aktywny zawodowo 

� rolnik � inne  

…………………………….. 

 
1. Oświadczenia. 

 
Ja niżej podpisany (a)  
…………………………………………………………………….………………... 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
zamieszkały(a) 
……………………………………………………..…………………………………….….. 

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
Niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym 
pozostaje........osób (liczba). 
 

Oświadczam, że wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę pozostającą ze 
mną we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu (/listopad 2013)  poprzedzającym złożenie 
wniosku wynosi: ……………………….……………….zł, 
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słownie:………………..……………………………..……. 
 
Sposób wyliczenia miesięcznego dochodu netto: 
 

                                      Łączny miesięczny dochód netto wszystkich 
                                     członków gospodarstw domowego (rodziny) 

Miesięczny dochód netto  =  --------------------------------------------------------- 
                                                                 Liczba osób w gospodarstwie domowym 

 
 

Oświadczam, iż przy obliczeniach uwzględniłem przychody kwalifikowane jako dochód w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. 
Oświadczam, iż przy obliczeniach uwzględniłem przychody kwalifikowane jako dochód w  
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, 
poz. 992 ze zm. 1 

 

 
 
 
Wiślica, dnia…………………..                                                              ………………………………… 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 
 
 
 
 
 

Oświadczenia i deklaracja Beneficjenta Ostatecznego dla projektu 
pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 

 
Ja, niżej podpisany(a)……………..……………………………………………………..………… 
Legitymujący(a) się dowodem osobistym  nr …………………….………………….……………… 
 
Oświadczam, że: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r 
Kodeks karny (Dz. U. 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w 
Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym do udzielania na żądanie Beneficjenta 
wszelkich informacji oraz wyjaśnień niezbędnych dla prawidłowego zweryfikowania danych 
podanych przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym. 

3. Zostałem(am) poinformowany(na), że niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z 
przyjęciem mnie do Projektu. 

5. Zapoznałem(am) się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „Eliminacja wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Wiślica”, w pełni akceptuję jego zapisy i deklaruję mój dobrowolny 
udział w Projekcie. 

6. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 
Internetu. 

7. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru Internetu. 
8. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 

odwołanie. 
9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. ne 133 

poz.883 z późn. zm.)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiślica”, realizowanego przez Gminę 
Wiślica w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zostałem  (am) 
poinformowany (a) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu moich 
danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełniania lub usunięcia. 

  
 
 
Wiślica, dnia………………..     …………………………………………….. 

Czytelny podpis Wnioskodawcy    
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 

Ja, ni żej podpisany(a) ................................... ..........................................................................   
              (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

zamieszkały(a) .................................... ..................................................................................... 
  (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

legitymuj ący(a) si ę dowodem osobistym  
………………………………………………………………………………….……………………....... 
                                                                    (seria i nr) 

 

niniejszym o świadczam, i ż moja rodzina* składa si ę z niżej wymienionych 
osób, pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 
Lp
. 

Nazwisko i imi ę Stopie ń 
pokrewie ństwa 
spokrewniony 

/niespokrewniony 

PESEL Miejsce 
pracy/nauki 

Średni 
miesi ęczny 

dochód netto 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

Razem 
 

    

*rodzina  (wg ustawy o pomocy społecznej) – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkuj ące i gospodaruj ące. 
Oświadczam , że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na 
jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym – 
wyliczona za m-c ....................poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego  
– wynosi:........................................zł (kwota słownie)………………………………………….. 
Świadomy(a) odpowiedzialno ści karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
potwierdzam własnor ęcznym podpisem prawdziwo ść danych zamieszczonych  
w niniejszym o świadczeniu. 
 
…………………………………………………….                                               ………………………………………. 
                  (miejscowość i data)                                                                                   (czytelny podpis) 
 

Do druku należy dołączyć niezbędne zaświadczenia lub oświadczenia określające dochód. 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 

 
 

Liczba punktów przyznawana wg. kryteriów: 
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – 1 pkt 
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 2 pkt 
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 1 pkt za 
każde dziecko 

• osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności 15 pkt za każdą 
osobę w rodzinie lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym – 10 pkt za każdą osobę w rodzinie 

• rodziny zastępcze – 2 pkt 
• rodzinne domy dziecka, samotni rodzice – 2 pkt 
• - osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie 

(rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty 
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych 
komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 
zł) – 2 pkt 

• dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce,(średnia ocen od 
4,75) z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w 
rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni 
aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie 
Statystycznym” - 1226,95 zł – 3 pkt za każde dziecko 

• rekomendacja dyrektora szkoły – 0-3 pkt 
• rekomendacja GOPS – 0-2 pkt 
• gospodarstwo domowe, w którym wychowywane jest 3 dzieci – 1 pkt i za każde 

kolejne dziecko niezależne od wieku 1 pkt 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 

 
 

UMOWA UŻYCZENIA NR ……………..……… 
 

 
zawarta w dniu ……………….…………………..……... w Wiślicy, pomiędzy 
 
Gminą Wiślica 
reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Wiślica 
zwaną dalej „Realizatorem projektu”  
 
a 
 
………………………………………………………… 

zamieszkałym (-ą) w  

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

Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr 

………………………………………………………… 

wydanym przez 

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

PESEL   

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

zwanym (-ą) dalej „Beneficjentem ostatecznym” 

 
§ 1 

 
1. Realizator projektu oddaje Beneficjentowi ostatecznemu w bezpłatne użytkowanie następujący 
sprzęt wraz z oprogramowaniem:  
 
a) Zestaw komputerowy ……………………………..  

Nr. seryjny: ……………………………………………………………., 

- terminal kliencki  umożliwiający korzystanie z Internetu

 ……………………………………………………………., 

wraz z okablowaniem, elementami mocowania anten i innymi elementami instalacyjnymi 

b) oprogramowanie: 

- system operacyjny: …………………………….. 

c) akcesoria: 
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- mysz, 

- klawiatura, 

d) komplet przewodów oraz komplet nośników, 

 
2. Wymieniony w § 1 sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada 

uszkodzeń i braków. 
 
3. Łączna wartość początkowa wypożyczonego sprzętu i oprogramowania wynosi: 

………………………….…………….. zł 
(słownie: 
………………………………………………………………………………………………………
………….).  
Wymieniony w § 1 sprzęt będący przedmiotem użyczenia, został zakupiony w ramach projektu 
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. Działanie to ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności. 

 
4. Sprzęt wymieniony w ust. 1 będzie zainstalowany w lokalu Beneficjenta ostatecznego pod adresem: 

………………………………………………………………………………….…. 
 
5. Wraz ze sprzętem wymienionym w ust. 1 do lokalu Beneficjenta ostatecznego dostarczany będzie 

bezpłatnie sygnał internetowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 
Podpisanie umowy przez Beneficjenta ostatecznego oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy, o 
których mowa w  §1 niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń. 
 

§ 3 
 
1. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się, że będzie użytkował sprzęt będący przedmiotem umowy w 

sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, w miejscu wskazanym w § 1 ust. 4. 
 
2. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się, że nie odda sprzętu użyczonego osobie trzeciej do 

użytkowania. 
 
3. Beneficjent ostateczny nie może bez pisemnej zgody Realizatora projektu powierzyć lub udostępnić 

sprzętu użyczonego innej osobie. 
 
4. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 
 
5. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w projekcie w przypadku stwierdzenia 

przez Realizatora projektu nieprzestrzegania zobowiązań zawartych w ust. 1, 2, 3, 4. 
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6. Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w razie zajścia jednego z następujących zdarzeń: 

1) Zmiany w czasie trwania Projektu miejsca zamieszkania przez Beneficjenta ostatecznego na 
miejsce zamieszkania poza granicami Gminy Wiślica. 

 
 
7. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, Beneficjent ostateczny jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nim Realizatora projektu w formie pisemnego 
oświadczenia. 

 
8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu, sposobu wykorzystywania 

powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz sytuacji opisanych w ust. 1-4, jednakże nie częściej 
niż raz w miesiącu. 

 
9. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent ostateczny 

zobowiązuje się do zwrotu powierzonego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające 
z jego prawidłowej eksploatacji. 

 

 
10. Świadczeniobiorca zobowiązany jest   uczestniczyć i ukończyć szkolenie w zakresie obsługi sieci 

Internet oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego, o którym mowa. 
 
11. Świadczeniobiorca zobowiązany jest    korzystać z przedmiotu świadczenia w sposób zgodny z 
jego normalnym przeznaczeniem i właściwościami; w szczególności  Świadczeniobiorca ponosi 
wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych powierzonego sprzętu, w tym papieru do drukarek, 
tonerów, energii elektrycznej – wszelkich urządzeń sieciowych zainstalowanych na jego 
nieruchomości i wszelkich innych materiałów; 
 

§ 4 
 
Warunki korzystania z Internetu: 

1) Zabrania się rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania oraz materiałów objętych 
prawem autorskim. 

2) Zabrania się instalowania i przechowywania w komputerze nielegalnego oprogramowania i 
innych nielegalnych plików. 

3) Beneficjent ostateczny przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z 
materiałów dostępnych w sieci Internet. 

4) Realizator projektu zastrzega sobie prawo dochodzenia od Beneficjenta ostatecznego wszelkich 
kosztów związanych z naprawą szkód wyrządzonych wskutek działalności Beneficjenta 
ostatecznego za pośrednictwem sieci Internet. 

5) Zabrania się korzystania z Internetu w celach powszechnie uznanych za szkodliwe. 
 

§ 5 
 
1.  Koszty związane z utrzymaniem użyczonego sprzętu (w tym koszty eksploatacji), tak aby 

zachować je w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji 
pokrywa Beneficjent ostateczny. 
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2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi Beneficjent 
ostateczny. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Realizatora 
projektu. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie – 
…………………………………… 

 
3. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, Beneficjent 

ostateczny zobowiązuje się pokryć szkodę w kwocie określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 
 
4. W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego 

przedmiotem użyczenia przekroczy wartość określoną w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Realizator 
projektu zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Beneficjenta ostatecznego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ………………… 
2. Użyczenie kończy się z chwilą rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia z 

uczestnictwa w Projekcie Beneficjenta ostatecznego. 
 

§ 7 
 
1. Po zakończeniu użyczenia Beneficjent ostateczny zobowiązany jest zwrócić Realizatorowi projektu 

sprzęt w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji, jednakże 
Beneficjent ostateczny nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem 
prawidłowego używania. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Beneficjent ostateczny zobowiązuję się do zwrotu 
otrzymanego sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
 

§ 8 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

 
 

§ 9 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 10 
 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

………………………………………. 
Realizator projektu 

…………………………………………. 
Beneficjent ostateczny 
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INFORMACJA 
 

Sposób wyliczenia przeci ętnego dochodu netto:  
                  łączny dochód netto 
przeci ętny miesi ęczny dochód netto   =  ---------------------------------------------------------- 
                             liczba osób w gospodarstwie domowym 
Wyjaśnienie dotycz ące kryterium dochodowego oraz dochodów w rodzinie, które funkcjonuj ą 
w systemie świadcze ń z pomocy społeczne j i obowi ązują przy rekrutacji do udziału                            
w projekcie.  
1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza, 

określonego ustawą, kryterium dochodowego.  
2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla: 

• osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto, 
• osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, 
• rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwoty 456 zł netto pomnożonej przez liczbę członków 

rodziny. 
3. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł lub 623 zł 

(jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie. Prawo do zasiłku przysługuje: 
•••• Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
•••• Opiekunowi faktycznemu dziecka, 
•••• Osobie uczącej się. 

4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku                 
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania, pomniejszoną o: 
•••• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
•••• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, 
•••• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

5. Przy ustalaniu kryterium dochodowego nie wlicza się: 
•••• jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, 
•••• świadczeń w naturze, 
•••• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia                   

i instytucjach  rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 
•••• świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, opłacanej przez OPS. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów 
zgodnie z w/w zasadami, tj. 
• zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, 
• „odcinek” renty lub emerytury ewentualnie zaświadczenie z ZUS lub inny (potwierdzony) dokument 

określający wysokość otrzymywanego świadczenia, ewentualnie wydruk elektroniczny z banku, 
• zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowego) lub nakaz płatniczy podatku 

rolnego (przyjmuje się, iż 1 ha przelicz. odpowiada 250 zł miesięcznie), 
• zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych netto, 
• oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, 
• decyzja lub zaświadczenie z GOPS o pobieraniu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń            

z funduszu alimentacyjnego lub zasiłku stałego, 
• decyzję o pobieraniu stypendium szkolnego, 
• oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów. 

7. Uczestnik zobowiązany jest również dostarczyć oświadczenie o niepełnosprawności wraz z orzeczeniem              
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – jeżeli dotyczy.  

8. Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w wyznaczonych 
miejscach: Urząd Gminy w Wiślicy w terminie od 05.12.2013r. do  19.12.2013r. 

 
 


