Jak wypełnić podanie?
Członkiem rodziny, dla której wyliczamy dochód na osobę netto jest:
-Wnioskodawca
-Rodzice
-Rodzeństwo do ukończenia 18 roku życia ( jeżeli nadal się uczy to rodzeństwo do 26 roku życia)
-Rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek

Student osiągnął samodzielność finansową jeśli nie prowadzi gospodarstwa domowego z rodzicami i spełnia minimum jeden
z poniższych warunków:
-Wnioskodawca, który ma ukończony 26 rok życia
-Wnioskodawca będący w związku małżeńskim
-Wnioskodawca będący rodzicem
-Wnioskodawca, który osiągnął pełnoletniość w pieczy zastępczej

Niezbędne dokumenty:
-Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny – wymagane od każdego pełnoletniego, na dzień
składania podania, członka rodziny
-Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym – wydawane przez US, nie wypełnione
samodzielnie, dochód wylicza się na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów
-Zaświadczenie z ZUS/KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne – wymagane od każdego członka
rodziny, u którego na zaświadczeniu z US został wykazany dochód
-Zaświadczenie wydawane przez sekretariat szkoły/ dziekanat potwierdzające naukę rodzeństwa
-Zaświadczenie z gminy o posiadanych gruntach rolnych - 1 ha przeliczeniowy wynosi 2577 zł/rok, jeżeli gospodarstwo nie
przekracza 1 ha przeliczeniowego to nie uwzględniamy go do dochodu
-Inne potrzebne dokumenty :
-akt zgonu w przypadku śmierci rodzica
-akt urodzenia jeżeli rodzeństwo jeszcze się nie uczy
-akt urodzenia dziecka wnioskodawcy
-orzeczenie sądowe w sprawie alimentów
Dochód netto dla każdej osoby wyliczamy następująco:
Od dochodu brutto z zaświadczenia z US odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, podatek należny oraz składki
z ZUS/KRUS. Całość dzielimy na 12, otrzymujemy dochód netto na jedną osobę. Jeżeli zaświadczenie wydawane jest
na dwie osoby (np. oboje rodziców) całość kwoty dzielimy na 2 i każdemu z rodziców wpisujemy tę samą otrzymaną kwotę.
Z zaświadczenia z UG o posiadaniu gruntów rolnych. Powierzchnie gruntów przeliczeniowych mnożymy przez 2577 zł,
otrzymaną kwotę dzielimy przez 12 i dodajemy do dochodu osoby na którą są zapisane grunty rolne (jeśli są zapisane
na więcej niż jedną osobę to otrzymaną kwotę dzielimy na ilość właścicieli i każdemu dodajemy otrzymaną kwotę).
Dochód na osobę w rodzinie wyliczamy sumując dochody wszystkich osób i dzieląc je na ilość jej członków (podanych
w podaniu).
Jeżeli, któryś z punktów nie dotyczy Twojej sytuacji, pomiń go i przejdź do kolejnego. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące
wypełniania podań i kompletowania dokumentów należy kierować na adres mailowy osiedle@samorzad.p.lodz.pl
Podczas dyżurów przyjmujemy jedynie dokumenty natomiast na pytania odpowiadamy poprzez e-mail.

