
                                                                                             Rumia, dnia …………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
……………………………………………………………………..                                                                        
                      Imię i nazwisko kandydata            

                                                                              
 …………………………………………………………………….                                                                        
         Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
…………………………………………………………………….. 
                              Adres zamieszkania 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie § 3 pkt 2 lit. b w związku z § 2 pkt 4 lit. a i lit. b Uchwały Nr XIII/176/2019 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów  
oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca  
dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Rumia oświadczam, że: 
a) Wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawa wyliczenia dochodu  
             w rodzinie wynosi*: 

Miesiąc ………………………………………….…… - …………………………….. zł ………………… gr 
 
Miesiąc ………………………………………….…… - …………………………….. zł ………………… gr 
 
Miesiąc ………………………………………….…… - …………………………….. zł ………………… gr 

 
b) Liczba osób w rodzinie - ……………………… 
 
c) Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata - ……………………… zł ………………… gr. 
 
                                                                                    

   Podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

                                                                                            ………………………………………………………….
  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 
910 ze zm.) 

 
  Podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 

                                                                                            …………………………………………………………. 
 
* Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy 
wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Pod pojęciem dochodu rozumie się 
dochód, o którym mowa w art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 111,) z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art. 
30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 
1426, 1291, 1428, 1492, 1565, 2122, 2123, 2127, 2255, 2320 ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 


