
Michałowo, dnia ……………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

                                      (Imię i nazwisko) 

 
………………………………………………………………… 
                                  (adres zamieszkania) 
 

……………………………………………………………… 
                                   (telefon kontaktowy) 

    

BURMISTRZ MICHAŁOWA 

 

WNIOSEK 

o objęcie pomocą w ramach osłonowego programu wspierania mieszkańców Gminy Michałowo 

 

Wnoszę o objęcie mnie/mojej rodziny* pomocą w ramach osłonowego programu wspierania  

mieszkańców Gminy Michałowo z powodu (uzasadnienie) ……………………………………………………………………  

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

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

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

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

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

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

- dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ponoszone wydatki za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zostałam poinformowana, że zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania temu obowiązkowi 
doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 
                                                                                                                    ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

*- niepotrzebne skreślić 



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, jeżeli ustawa o pomocy 
społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami 
na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc 
kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy 
przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się 
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
2)opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z 
małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust.5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej 
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy 
wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na 
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza  
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych 
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się 
na podstawie za świadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie 
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia 
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2)kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 
12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art.40, art.41, art.53a i art.91, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej”, 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na 
osobę w rodzinie” 

Dochód i kryterium dochodowe osoby/rodziny ubiegającej się o objęcie pomocą w ramach osłonowego programu 

wspierania mieszkańców Gminy Michałowo 

Gospodarstwo Kryterium 100%  Dochód na osobę Kryterium  Dochód na osobę 

jednoosobowe 701 zł 701 zł 2.103 zł 2.103 zł 

dwuosobowe 1.056 zł 528 zł 3.168 zł 1.584 zł 

trzyosobowe 1.584 zł 528 zł 3.960 zł 1.320 zł 

czteroosobowe 2.112 zł 528 zł 4.224 zł 1.056 zł 

pięcioosobowe 2.640 zł 528 zł 5.280 zł 1.056 zł 

sześcioosobowe 3.168 zł 528 zł 6.336 zł 1.056 zł 

siedmioosobowe 3.696 zł 528 zł 7.392 zł 1.056 zł 

 


