
             OŚWIADCZENIE 

O DOCHODACH 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………... 

zamieszkała/y………………………………………………………………… 

pouczona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 223 § l i § 6 kodeksu karnego cyt. ,,kto zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,oświadczam, że w miesiącu 

sierpniu 2021 roku uzyskałem/am dochód z tytułu: 
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Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Lubsko, dnia………………………                   ………………………….. 
                                                                              podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 ze zmianami ) ,,Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych 

faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 

administracji publicznej odbiera od strony na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznanie”. 

 

Tożsamość składającego oświadczenie została potwierdzona zgodnie z okazanym dowodem osobistym 

                                                                                              …………………………. 
                                                                                               podpis pracownika  

 

 



 
P O U C Z E N I E 

 

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku(dochód netto) lub w przypadku 
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, pomniejszoną o: 
a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się: pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości 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 i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia 
wychowawczego (500+) i dodatku wychowawczego oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o Karcie Polaka. 

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia otrzymującego stypendium szkolne oraz pełnoletni uczniowie otrzymujący 
stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd Miejski w Lubsku Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. 
Powstańców Wlkp 3, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (np. zmiana gminy 
zamieszkania ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenie dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia). 

6. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 
 

 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm. ) 

 

1 
tożsamość i dane 
kontaktowe 
administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska (plac Wolności1, 68-300 Lubsko . telefon 
kontaktowy :68 457 6108). 

2 
dane kontaktowe 
inspektora 
ochrony danych 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl , tel. 603061746 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3 
 

cele i podstawy 
prawne 
przetwarzania 
danych 
osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z wykonywaniem zadań realizowanych 
w interesie publicznym, sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikających z  ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie stypendium 
szkolnego. 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody, która dotyczy danych kontaktowych tj. nr telefonu w celu usprawnienia 
komunikacji między nami. 
W przypadku nienależnie pobranego stypendium szkolnego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i zastosowania środków  przymusu służących 
doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków spoczywających na wierzycielach. 

4 

okres, przez który 
dane osobowe 
będą 
przechowywane 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5.  odbiorca danych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania, przy czym 
dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom 
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 
urzędom skarbowym. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również 
podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest 
tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak konserwacja, naprawa.  

6 
obowiązek 
podania danych 
 

Podanie danych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie 
warunkuje realizacji wniosku. 
 

7 

przysługujące 
Państwu 
uprawnienia 
związane 
z przetwarzaniem 
danych 
osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych (a także danych osób nad którymi sprawowana jest opieka) oraz otrzymania ich 
kopii, ,  
- sprostowania  (poprawiania)  danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 
- ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego prawa. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/ Pan także prawo do  usunięcia 
danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie 
w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 
stypendium szkolnego wskazanymi w treści pouczenia oraz z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 
 

 
 
 

                                                                                                                                                     . 
              data                                                           podpis składającego oświadczenie 
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