
 

 

Oświadczenie na wniosek strony 

art. 75 § 2 Kpa*- złożone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

(w skrócie GOPS) w Dobrzeniu Wielkim 
 

 

Ja niżej podpisany/a 

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

Legitymujący/a się dowodem osobistym    

   -       

wydany przez .....................................................................................................................  

           

         P E S E L  

adres zamieszkania: …………....…………………………………………………………………………………… 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 k.k.** za 

składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

1.W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy  

Społecznej uzyskałam/em  jednorazowy dochodu w kwocie ……………………………………………….. 

przekraczający pięciokrotność  kryterium  dochodowego wynikające z art.8 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 

2004r.  o pomocy społecznej; 

2.Oświadczam, że nie otrzymuję żadnych innych wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych lub w naturze  

   z jakichkolwiek tytułów, w tym darowizna, dochód z wynajmu, kredyt, spadek i inne dochody, poza  

   ujawnionymi pracownikowi socjalnemu GOPS;.  

3. Zobowiązuję się również poinformować pracownika socjalnego GOPS o każdej zmianie mojej sytuacji  

    majątkowej, osobistej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń z pomocy społecznej - jak wynika  

   z art. 109 ustawy o pomocy społecznej*** oraz oświadczam co następuje: 

 

w miesiącu:...................................  2020 roku uzyskałam/łem
1
 dochód netto w wysokości: ……….zł 

Dochód poszczególnych członków rodziny: 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                      

…………………………………………………………………………….. 

               (  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 

 

……………………………………………………………………………… 

        (data, podpis i pieczęć pracownika przyjmującego oświadczenie ) 

* art.75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) 

**art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny ( t. j. Dz. U z 2020r., poz. 1950 z późn. zm.): który brzmi cyt.: 

   § 1 „Kto, składając zeznania mające służyć w postępowaniu sadowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na  

          podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”; 

   § 2  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził  

         zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”; 

*** art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2019r. ,poz. 1507 z późn. zm..): który  

      brzmi cyt.: „ Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie  

      poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej  

      i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń”. 
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 Niepotrzebne skreślić 


