Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wojniczu
OŚWIADCZENIE
dotyczące prowadzenia / zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego

Ja niżej podpisany(a)
zamieszkały(a):

legitymujący(a) się dowodem

osobistym numer: __ __ __ __ __ __ __ __ __ PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(1) - właściwe zaznaczyć X)

oświadczam, że:

I.

□

1)

nie jestem rolnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 1403, 1623 i 1650)

II.

□

1)

nie jestem małżonkiem rolnika lub domownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 1403, 1623
i 1650)

III.

□

1)

nie jestem właścicielem, użytkownikiem, dzierżawcą gospodarstwa rolnego oraz
nie prowadzę gospodarstwa rolnego,

IV.

□ jestem rolnikiem i:
□ zaprzestałam /
1)

1)

zaprzestałem

…..................................

prowadzenia

gospodarstwa

rolnego

od

dnia

.

□ nie zaprzestałam / nie zaprzestałem prowadzenia gospodarstwa rolnego
□ jestem małżonkiem rolnika lub domownikiem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
1)

V.

1)

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i:

□

1)

zaprzestałam

/

zaprzestałem

…...................................

□
□

prowadzenia

gospodarstwa

rolnego

od

dnia

.

1)

nie zaprzestałam / nie zaprzestałem prowadzenia gospodarstwa rolnego

1)

zaprzestałam / zaprzestałem wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym od dnia

…...................................

□

1)

.

nie zaprzestałam / nie zaprzestałem wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…................................................................................
(miejscowość, data, podpis osoby ubiegającej się)

_________
Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567):
1. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623
i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo
wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

