Zaświadczenie
do wniosku o przydział
mieszkania z tzw. programu
”Mieszkanie za remont”

MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
I ZAROBKACH

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

Data wystawienia.....................................

…………………………………
(pieczęć zakładu pracy)

Pan(i) ……….........................…………………………….…… zam. …………………………………..............................………
jest zatrudniony(a) w naszym zakładzie pracy od dnia ………………….......................................................…………………
Dochód otrzymany w ciągu 3 ostatnich miesięcy wynosi:

Rok

Miesiąc

Przychód

Koszty
uzyskania
przychodu

Składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe
i chorobowe

Dochód
(c-d-e)

a

b

c

d

e

f

RAZEM:

…...…....................................................
(Główny księgowy)

…....….................................................
(Kierownik zakładu)

*) Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba
że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy mat erialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(DZ. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r.
poz. 60).

