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Informacja o wymaganych załącznikach: 
 
 

Załączane do wniosku dokumenty powinny zawierać informację z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dochodzie NETTO. 

 
3      -  Do wniosku należy załączyć: 

 
a) zaświadczenie pracodawcy o dochodzie NETTO  pracownika, 
b) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - oświadczenie 

osoby prowadzącej tą działalność o wysokości dochodu netto w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku wraz z kopią księgi przychodów i rozchodów                
oraz dowodem opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,  

c) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - aktualne zaświadczenie 
wystawione przez właściwy Urząd Gminy o liczbie posiadanych hektarów 
przeliczeniowych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

d) kopia aktualnej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku 
mieszkaniowego, a w przypadku nie korzystania z dodatku mieszkaniowego 
zaświadczenie potwierdzające nie korzystanie z tego świadczenia, 

e) kopia aktualnej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych, 
w tym: zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, 
dodatku z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym, dodatku z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego,                   
a w przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych zaświadczenie 
potwierdzające nie korzystanie z tych świadczeń, 

f) kopia aktualnej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń Pomocy 
Społecznej, a w przypadku nie korzystania ze świadczeń Pomocy Społecznej 
zaświadczenie potwierdzające nie korzystanie z tego świadczenia, 

g) inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody, np: umowa dzierżawy, 
h) kopia wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie wraz z kopią 

przekazu pocztowego lub przelewu poświadczających ich faktyczną zapłatę, 
i) kopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca prawo do emerytury, 

renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z kopią 
przekazu pocztowego lub przelewu poświadczających ich faktyczną wypłatę, 

j)  kopie odpisów aktów urodzenia, dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym, 
k) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni rodzeństwa ucznia,  
l) inne dokumenty poświadczające sytuację pozostałych pełnoletnich członków 

rodziny ucznia,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


