
.......................................................    
          ( imię i nazwisko)                                                Brzozów………………………          

 

....................................................... 
           (adres zamieszkania)  

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, oświadczam, że: 

 

 

1)  Figuruję w rejestrze podatkowym gminy Brzozów lub innej gminy i  powierzchnia   

     gospodarstwa rolnego  w roku kalendarzowym 2020 wynosi :   

                powyżej 1 ha przeliczeniowego ogólnej powierzchni ………………..…… ha 

   poniżej 1 ha przeliczeniowego ogólnej powierzchni.   
                                                                                         

             Nie figuruje w rejestrze podatkowym gminy Brzozów i innych gmin.   
                                                                          

2)  Pobierałem/am dodatek mieszkaniowy w miesiącu ……………..…................ 2020 r. 

            Tak 

            Nie                                                                                            
 

3)  Korzystałem/am ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zasiek stały/zasiłek  

     okresowy (nie dotyczy jednorazowych zasiłków)  w miesiącu …………………… 2020 r. 

            Tak 

            Nie  

                                                                                                       

4)  Jestem osobą bezrobotną : 

           zarejestrowaną  w PUP w Brzozowie  : 

                 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych  

                 bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 

 

            nie zarejestrowaną w PUP i w miesiącu ………..……2020 r., nie uzyskiwałem/am  

            żadnych dochodów).\ 

  

            Nie jestem osobą bezrobotną. 
 

 5)        Pracowałem/am dorywczo w miesiącu ……………………………. 2020 r.   

            zarobiłem/am kwotę…………..…………..…. zł 

 

            Nie pracowałem/am dorywczo w miesiącu ………………..………..2020 r. 

                                                                                                                   

                              

                                                                        ………………………………………… 
                                                                                                     (podpis osoby składającej oświadczenie)

 
 

*Należy zaznaczyć właściwe stawiając znak X.  
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