
Do dochodu wskazanego we wniosku o zapomogę pieniężną należy wliczyć zgodnie z § 8
Regulaminu następujące pozycje:

1. Do dochodu brutto, o którym mowa w § 7 ust 3 wlicza się w szczególności: 
 dochody z tytułu umów o pracę, umów cywilno – prawnych, umów o dzieło, umów zlecenie, umów
agencyjnych, umów o prace nakładczą
 dochody z zagranicy,
 dochód dziecka będącego na utrzymaniu rodziców (np. za prace na umowie zlecenie/praca w okresie wakacji)

 dopłaty unijne do gospodarstwa rolnego, 
 renty, emerytury, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
 zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, 
 zasiłek macierzyński
 zasiłki dla bezrobotnych, 
 dochody z najmu, dzierżawy, 
 dochody z gospodarstwa rolnego, 
 dochody  z  prowadzenia  działalności  gospodarczej  lub  współpracy  przy  prowadzeniu  takiej

działalności, 
 spadki, darowizny, 
 alimenty (otrzymywane i płacone), 
 stypendia,  
 świadczenia pomocy społecznej, 
 świadczenia rodzinne, 
 świadczenia z programu 500 plus i programu Dobry Start 
 zasiłki stałe, okresowe, celowe
 diety radnych, 
 diety sołtysa,
 inne świadczenia i dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową gospodarstwa

domowego.
2. Od  wykazanych w oświadczeniu  o  sytuacji  życiowej,  rodzinnej  i  materialnej  dochodów  nie  należy

odejmować  zobowiązań  takich  jak  np.:  spłaty  rat  kredytu  i  pożyczek,  składek  członkowskich,
ubezpieczeń grupowych itp.

3. W  stosunku  do  osób  prowadzących  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  za  dochód  przyjmuje  się
wysokość  wykazaną  w zeznaniu  podatkowym złożonym za  poprzedni  rok  kalendarzowy,  nie  niższą
jednak niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

4. Dla  osób będących właścicielami/współwłaścicielami  gospodarstwa  rolnego przyjmuje się,  że  z  1  ha
przeliczeniowego  uzyskuje  się  dochód  miesięczny  w  wysokości  wskazywanej  
w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  wydanym  na  podstawie  art.  9  ust.  8  ustawy  z  dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).   

5. Średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w rodzinie uprawnionego ustala się dzieląc
sumę dochodów netto uprawnionego i osób tworzących z nim wspólne gospodarstwo domowe przez 12, a
następnie przez liczbę tych osób.  
Do osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe zalicza się uprawnionego oraz
1) Osoby pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty i zamieszkujące z nim dzieci

własne,  dzieci  przysposobione  oraz  przyjęte  na  wychowanie  w  rodzinie  zastępczej  oraz  dzieci
współmałżonka, w wieku do 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia
nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, ale niepracującym.

2) dzieci  wymienione  w  pkt.  1)  posiadające  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności (lub równoważne) bez względu na wiek, 

3) współmałżonek, 
4) partner życiowy/konkubent  pod warunkiem że:

 są razem dłużej niż 12 miesięcy – oświadczenie pracownika;
 posiadają wspólne dzieci – akt urodzenia. 


