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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

                            .............., dnia .. ..........r.  
                              (miejscowo ść)  
Uwaga:  
1.  Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego 

z  prawd ą, starannego i zupełnego wypełnienia ka Ŝdej z rubryk.  
2.  JeŜeli poszczególne rubryki nie znajduj ą w konkretnym 

przypadku zastosowania, nale Ŝy wpisa ć "nie dotyczy" .  
3.  Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest okre śli ć 

przynale Ŝność poszczególnych składników maj ątkowych,  dochodów 
i zobowi ązań do maj ątku odr ębnego i maj ątku  obj ętego mał Ŝeńsk ą 
wspólno ści ą maj ątkow ą.  

4.  Oświadczenie o stanie maj ątkowym dotyczy maj ątku w kraju 
i  za granic ą.  

5.  Oświadczenie o stanie maj ątkowym obejmuje równie Ŝ 
wierzytelno ści pieni ęŜne.  

6.  W cz ęści A o świadczenia zawarte s ą informacje jawne, w  cz ęści 
B za ś informacje niejawne dotycz ące adresu  zamieszkania 
składaj ącego o świadczenie oraz miejscu poło Ŝenia 
nieruchomo ści.  

 

CZĘŚĆ A  

Ja, ni Ŝej podpisany(a), .................................. ......,  
                            (imiona i nazwisko  oraz nazwisko rodowe)  
urodzony(a) .............................. w ...... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... .............,  
              (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)  
 
po zapoznaniu si ę z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 or az 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.  24h tej 
ustawy o świadczam, Ŝe posiadam wchodz ące w skład mał Ŝeńskiej 
wspólno ści maj ątkowej lub stanowi ące mój maj ątek odr ębny: 
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I.  
Zasoby pieni ęŜne:  
- środki pieni ęŜne zgromadzone w walucie polskiej: ..............  
  ................................................. ..............  
  ................................................. ..............  
- środki pieni ęŜne zgromadzone w walucie obcej: .................  
  ................................................. ..............  
  ................................................. ..............  
- papiery warto ściowe: ..........................................  
  ................................................. ..............  
  .................. na kwot ę: ..................................  

II.  
 1. Dom o powierzchni: ........... m 2, o warto ści: ..............  
    tytuł prawny: ................................. ..............  
 2. Mieszkanie o powierzchni: ...... m 2, o warto ści: ............  
    tytuł prawny: ................................. ..............  
 3. Gospodarstwo rolne:  
    rodzaj gospodarstwa: ................, powierzc hnia: ........  
    o warto ści: ............................................... ..  
    rodzaj zabudowy: .............................. ..............  
    tytuł prawny: ................................. ..............  
    Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód 
    i dochód w wysoko ści: .......................................  
 4. Inne nieruchomo ści:  
    powierzchnia: ................................. ..............  
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... ..............  
    o warto ści: ............................................... ..  
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... ..............  
    tytuł prawny: ................................. ..............  
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
    ............................................... .............. 
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III.  
  1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udzia łem gminnych  
            osób prawnych lub przedsi ębiorców, w których uczestnicz ą 
            takie osoby - nale Ŝy poda ć liczb ę i emitenta udziałów:  
     .............................................. ..............  
     .............................................. ..............  
     .............................................. ..............  
     udziały te stanowi ą pakiet wi ększy ni Ŝ 10% udziałów 
     w spółce: .................................... ..............  
     .............................................. ..............  
     Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód 
     w wysoko ści: ...............................................  
     .............................................. ..............  
  2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - nale Ŝy poda ć 
     liczb ę i emitenta udziałów: ............................. ...  
     .............................................. ..............  
     .............................................. ..............  
     Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód 
     w wysoko ści: ...............................................  
     .............................................. ..............  

IV.  
 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem  gminnych osób 
    prawnych lub przedsi ębiorców, w których uczestnicz ą takie 
    osoby - nale Ŝy poda ć liczb ę i emitenta akcji:  
    ............................................... ..............  
    ............................................... ..............  
    ............................................... ..............  
    akcje te stanowi ą pakiet wi ększy ni Ŝ 10% akcji w spółce: ....  
    ............................................... ..............  
    Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód 
    w wysoko ści: ............................................... .  
    ............................................... ..............  
 2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - n ale Ŝy poda ć 
    liczb ę i emitenta akcji: ................................ ....  
    ............................................... ..............  
    ............................................... ..............  
    Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód 
    w wysoko ści: ............................................... .  
    ............................................... ..............  

V.  
Nabyłem(am) (nabył mój mał Ŝonek, z wył ączeniem mienia 
przynale Ŝnego do jego maj ątku odr ębnego) od Skarbu Pa ństwa, innej 
państwowej osoby prawnej, jednostek samorz ądu terytorialnego, ich 
zwi ązków lub od komunalnej osoby prawnej nast ępuj ące mienie, 
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które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nale Ŝy poda ć opis 
mienia i dat ę nabycia, od kogo: ................................ .  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  

VI.  
 1. Prowadz ę działalno ść gospodarcz ą (nale Ŝy poda ć form ę prawn ą 
    i przedmiot działalno ści): ..................................  
    ............................................... ..............  
    - osobi ście ............................................... ..  
      ............................................. ..............  
    - wspólnie z innymi osobami ................... ..............  
      ............................................. ..............  
    Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód 
    i dochód w wysoko ści: .......................................  
 2. Zarz ądzam działalno ści ą gospodarcz ą lub jestem 
    przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działaln ości (nale Ŝy  
         poda ć form ę prawn ą i przedmiot działalno ści): ...............  
    ............................................... ..............  
    - osobi ście ............................................... ..  
      ............................................. ..............  
    - wspólnie z innymi osobami ................... ..............  
      ............................................. ..............  
    Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód  
         w wysoko ści: ............................................... .  
    ............................................... ..............  

VII.  
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... ..............  
................................................... ..............
................................................... ..............  
- jestem członkiem zarz ądu (od kiedy): ..........................  
................................................... ..............
................................................... ..............  
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... ..............  
................................................... ..............
................................................... ..............  
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..............  
................................................... ..............
................................................... ..............  
Z tego tytułu osi ągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód 
w wysoko ści: ............................................... ..... 
................................................... .............. 
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VIII.  
Inne dochody osi ągane z tytułu zatrudnienia lub innej 
działalno ści zarobkowej lub zaj ęć, z podaniem kwot uzyskiwanych 
z ka Ŝdego tytułu: ...................................... .........  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............
................................................... ..............
................................................... ..............
................................................... ..............
................................................... ..............  

IX.  
Składniki mienia ruchomego o warto ści powy Ŝej 10.000 złotych 
(w przypadku pojazdów mechanicznych nale Ŝy poda ć mark ę, model 
i rok produkcji): ................................. ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............
................................................... ..............
................................................... ..............
................................................... ..............  

X.  
Zobowi ązania pieni ęŜne o warto ści powy Ŝej 10.000 złotych, w tym 
zaci ągni ęte kredyty i po Ŝyczki oraz warunki, na jakich zostały 
udzielone (wobec kogo, w zwi ązku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysoko ści): .............................................. .......  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
................................................... ..............  
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CZĘŚĆ B  

Adres zamieszkania osoby składaj ącej o świadczenie: ..............  
................................................... ..............  
Miejsce poło Ŝenia nieruchomo ści wymienionych w punkcie II cz ęści 
A (adres):  
1. ................................................ ..............  
2. ................................................ ..............  
3. ................................................ ..............  
4. ................................................ ..............  

 

 

PowyŜsze o świadczenie składam świadomy(a), i Ŝ na podstawie 
art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy l ub 
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno ści. 

 

 

 

...........................              .......... ..............  
      (miejscowo ść, data)                                   (podpis)   
 


