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I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych.

l.

Podstawy prawne dotyczqce skladania oSwiadczef maj4tkowych:
o

art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz4dzie gminnym

(Dz.U.22013 r. poz.594,ze zm),
o art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorz4dzie powiatowym
(Dz. U. 22013 r. poz. 595, ze zm.),
o art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie wojew6dawa
(Dz. U. 22013 r. poz. 596, ze zm.).
2. W zory formularzy o5wiad czef maj 4tkorvych zostaly przedstawione w :
. rozporz}dzeniu Prezesa Rady Ministr6w zdnia 26 lutego 2003 r. w sprawie okre5lenia
wzor6w formularzy oSwiadczeri maj4tkowych radnego gminy, w6jta, zastgpcy w6jta,
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej czlonka organu zarz4dzaj1cego gminn4 osobq prawn4 ortv
osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jta (Dz. U. Nr 34, poz.282);

i

.

rozporz4dzeniu Prezesa Rady Ministr6w zdnia 26 lutego 2003 r. w sprawie okre6lenia
wzor6w formularzy oSwiadczeri maj4tkowych radnego powiatu, czlorka zarzqdu

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarzqdzaj1cej czlonka organu zarzqdzaj4cego powiatow4 osob4
prawnq oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne
imieniu starosty
(Dz. U. Nr 34, poz.283);

i

.

w

rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie
okreSlenia wzor6w formularzy oSwiadczef maj4tkowych radnego wojew6dztwa,
czlonka zarz4du wojew6dztwa, skarbnika wojew6dztwa, sekretarza wojew6dztwa,
kierownika wojew6dzkiej samorz4dowej jednostki organizacyjnej, osoby
zarz4dzajqcej i czlonka organu zarz4dzaj1cego wojew6dzkq osob4 prawn4 oraz osoby
wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu marszalka wojew6dawa (Dz. U. Nr 60,
poz.490).

3. Osoby zobowi4zane

do

skladania oSwiadczeri maj4tkorvych oraz organy,

kt6rym o5wiadczenia s4 skladane:

l) w samorz4dzie gminnym

oSwiadczenia maj4tkowe skladaj4:

o radny - przewodnicz4cemu rady gminy,

.w6jt oraz przewodnicz4cy rady gminy - wojewodzie,
o zastgpca w6jta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej

gminy, osoba zarz1dzajqca

i

czlonek organu zarz1dzajqcego gminn4 osob4 prawn4
oraz osoba wydaj4ca decyzje administracyjne w imieniu w6jta - w6jtowi.
2

) w samor zydzie powiatowym o Swi adc zenia maj 4tkowe skladaj 4 :
. radny - przewodnicz4cemu rady powiatu,
o starosta oraz przewodniczqcy rady powiatu - wojewodzie,
o wicestarosta, czlonek zarzTdu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu,
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzqdzaj4ca czlonek organu
zarzqdzaj4cego powiatow4 osob4 prawn4 oraz osoba wydajqca decyzje
administracyjne w imieniu starosty - staroScie.

i
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)

w

samo rzqdzie woj ew6dztwa oSwiad czenia maj qtkowe sktadaj q:

o radny - przewodnicz4cemu sejmiku wojew6dztwa,
o marszalek woj ew6d ztwa
przewo dniczqcy sej

i

- woj ewodzie,

miku woj ew6 dztwa

o wicemarszalek wojew6dnwa, czlonek zarzqdu wojew6dztwa, sekretarz wojew6dztwa,

skarbnik wojew6dztwa, kierownik wojew6dzkiej samorzqdowej

jednostki
i
czlonek
organu
zarzqdzajqcego
wojew6dzkq
zarzqdzajqca
organizacyjnej, osoba
osob4 prawnq oraz osoba wydajqca decyzje administracyjne w imieniu marszalka
woj ew6dztw a - marczalkowi woj ew6 dz/tw a.
4. Terminy skladania oSwiadczerfl maj4tkorvych:

l)

Pierwsze oSwiadczenie powinno byt, zlohone w terminie 30 dni od dnia:
- Slubowania (w6jt, burmistrz, prezydent miasta, radny gminy/powiatu/wojewbdztwa),
- wyboru lub powolania na stanowisko,
- zatrudnienia,

wedlug stanu na dziei zdarzenia.

byi skladane co roku do 30
grudnia
roku poprzedniego.
wedlug stanu na dziefi 31

2) Kolejne oSwiadczenia (roczne) powinny

kwietnia,

3) Ostatnie oSwiadczenie naleiry zloLy6:
- na dwa miesi4ce przed uplywem kadencji (w6jt, burmistrz, prezydent miasta, radny
gminy/powiatu/woj ew6 dztw a),
- w dniu odwolania ze stanowiska,
- w dniu roztirqzania umowy o pracA.

wedlug stanu na dzieh, w kt6rym zgodnie z prawem, osoby
zobowi1zane maj 4 zl.oLyt, oSwiadczenie.

5. Liczba egzemplarzy s kladanych o5wiadczerf, :

Oswiadczenia maj4tkowe skladat nale?y

koniecznoSci4 przekazania
j ednego egzemplarza

w2

egzemplarzach. Podyktowane

jest to

przez organ, kt6remu zlolono oSwiadczenie,

odpowiedniemu urzgdowi skarbowemu.

Uwasa:

W przypadktt wypelniania formularza odrgcznie, nale2y rwrdcit uwagg, aby oba

egzemplarze nie r62nily sig pod wzglgdem dokonanych zapis6w.

I4r przypadku wypelniania oiwiodczenia poprzez komputerowq edycjg formularza,
wydruki takiego oiwiadczenia powinny byt parafowane przez sWadajqcego na kaidej
stronie.

6.Zalqczniki.
1

) Do pierwszego oSwiadczenia naLe?y za\qczy 6:
- radny gminy (odpowiednio: radny powiatu i radny wojew6dawa) - informacjg
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
z wykorzystaniem mienia gminy (odpowiednio: radny powiatu
- z wykorzystaniem mienia powiatu, radny wojew6dztwa - mienia wojew6dztwa),
w kt6rej uzyskal mandat, o ile takq dzialalnoS6 prowadzil przed dniem wyboru;
- w6jt (burmistrz, prezydent miasta) - informacjg o zaprzestaniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej, jeheli takq dzialalnoSi prowadzil. przed dniem wyboru;
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-

starosta, marszalek wojew6dztwa oraz pozostale osoby zobowiqzane do zlohenia
oSwiadczenia w samorzqdach - informacjg o sposobie i terminie zaprzestania
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej, jezeli takq dziatalnoSi prowadzili przed dniem
wyboru, powolania lub zatrudnienia;

zeznania (zeznafr) o wysokoSci osi4gnigtego
dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni wraz zjego ewentualn4 korektq
(w 2 egzemplarzach).

2) Do rocznego oSwiadczenia - kopie

II. Og6lne

"伽 甲

zasady wypelniania oSwiadczeri maj4tkowych
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Dodatkowe objaSnienia do pkt 3 Uwagi:

OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku odrgbnego oraz maj4tku objgtego
malzerisk4 wsp1lnoiciq majqtkowq. Osoba wypelniaj4ca oSwiadczenie zobowi4zana jest
okreSlii przynale2no6(, ujawnianych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w
o r a z z o b o w i q z ah do j ednej z ty ch grup maj 4tkowych.
Zgodnie z art. 31 $ 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuriczy
(Dz. U z 2012 r., poz. 788, ze zm.):
tsz chwil4 zawarcia malzerfistwa powstaje migdry malzonkami z mocy ustawy
wsp6lnoSd majqtkowa (wsp6lno56 ustawowa) obejmuj4ca przedmioty maj4tkowe nabyte
w czasie jej trwania przez oboje malzonk6w lub przez jednego z nich (majqtek

wsp6lny)."
Wyj4tkiem jest stan, kiedy w trakcie malzeristwa wsp6lnoS6 maj4tkowa zostala zniesiona
umowq w formie aktu notarialnego lub orzeczeniem s4du.
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Do ̲maiatku wsp61ne2o nale2a r6wllie2 moin.: pobrane wynagrodzenie za prac9
i dochody z ima dZialalnoSci zarobkowcJ ka2dego z ma12onk6w;dochody z mattku
wsp61nego,jak r6wnie2 z m可 学ku OSObistego kttdego z ma12onk6w;6rodki zgromadzone
na rachunku otwartego lub pracowlliCZego induszu emerytalnego ka2dcgo z ina12onk6w。

Przedmioty mttatkOWe nieobj9te wsp61noSciO ustawowO stanowiO m巧
ka2dego z ma12onk6w.

学ek OsObiSty

W szcze261noSci do m西 雛ku Osobisttto kttdego z m激 2onk6w nalc2a

●przedmioty m可 攣kOWe nabyte przed powstaniem wsp61noSci ustawowej;
o przedmioty m可 学kOWe nabytc przez dziedziczenie, zapis lub darowizl19(chyba
ca inacza postanowilゝ

2e spadkodawca lub darcz
●

prawa m巧

学 kOWe

wynik可

甲

e Ze wsp61noSci10cznd podlegaT●

odrObnym przepisom;

●przedmioty mttatkOWe sl磁 甲e wylttznie do zaspokttania Osobistych potrzeb jedncgo
z ma12onk6w;

●prawa niezbywalne,kt6re mogO przySlugiwa6 tylkojednl osObie;
● przedmioty uzyskane z tytulu odszkodowania za uszkodzenie ciala lub̲olanie
ЮZS廿 可u zdЮ wia albo z tytulu zado66uczynienia za doznan4 krzywd9(nie dOtyczy to
jednak renty nalett posZkOdOwanemu ma12onkol組
z powodu calkowit1 lub CZQgciOWeJ
utraty zdolnoSci do pracy zarobkowtt albO Z poWodu zw10kszcnia s"jego pOtrzeb lub
zllmidszenia widok6w powodzenia na przyszlo66);

●wierzytelnòci

z tytulu wynagrodzcnia za prac9 1ub zサ mlu illlntt dzialalnogci zarobkoweJ
jednego 7 ma120」 w;

●przedmioty mttatkOWe uzyskane z yulu nagrody za osobiste osi4gni9cia jednego
z nla12onk6w;

●prawa autorskie i prawa pokrewlle,prawa wlaslloSci przemyslowtt oraZ inne prawa
tw6rcy;

●przedmioty mttatkOWe nabyte w zalnian za skladniki mttOtku OsObistego,chyba 2e
przepis szczeg61ny stanowHnacz可
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Wskaz6wki d o wypelnian ia o5wi tdczenia maj qtkowego
(na przykladzie formularza przeznaczonego dla radnego gminy)

Czg56 A
S kan z fo r mu

larza o iw i adczenia

A
(imiona i nazwisko oraz naanyisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

Zgodnie z treSciq formularza w jego czgsci wstgpnej osoba zobowiqzana
oSwiadczenia maj 4tkowego powinna poda6 :

do zloaenia

- imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe,
- datg i miejsce urodzenia,
-

miejsce (miejsca) aktualnego zatrudnienia, zajmowane stanowisko lub pelnion4 funkcjg
(doda&owo w tym miejscu wskazane byloby podanie pelnionej funkcji w samorzQdzie, np.:
radny Rady GminyX lub Przewodniczqcy Rady Powiatu Y).
Osoby bezrobotne, emeryci lub renciSci r6wnie2 powinni wpisa6 informacjg

o

swoim

statusie.

PUNKT I - Zasoby pienig2ne:
Slan zformularza oiwiadczenia majqtkowego radnego gntny
t.

Zasoby pienigine:
Srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej:

-

...

-

Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: .....................

-

papiery wartosciowe: ...................
na kwotg:

W punkcie tymwykazuje sig:

o

snmg pienig2nych zasob6w w walucie polskiej, tj. wartosd Srodk6w zgromadzonych
w got6wce, na rachunkach, lokatach, w funduszach inwestycyjnych oraz udzielonych
innym osobom po?yczek (wierzytelnoSci) itp.;

. dla srodk6w

pienigznych zgromadzonych

w

walutach obcych

jok

wyzej,

z

tym,

2e dlakuhdej waluty obcej naleZy poda6 odrgbn4 kwotg;

. w pozycji

dotycz4cej papier6w wartoSciowych nale?y poda6 rodzaj papier6w
wartoSciowych (np. akcje, obligacje, bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne, weksle
itp.) oraz ich warto56.
Uwaga: w przypadku posiadanio akcji szczegdlowe dane dotyczqce m.in. emitenta
i posiadanego pakietu wykazat noleiy w pld IV oiwiadczenia.
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Nastgpnie przy kathdej z powylszych pozycji nale?y okre6lii przynalelnoSc Srodk6w
pienig2nych lub papier6w wartoSciowych do majqtku odrgbnego lub do malzeriskiej
w spdlno i c i maj qt kow ej .
Je2eli skladaj4cy oSwiadczenie nie posiadal na dany dziefi Srodk6w pienig2nych lub papier6w
wartoSciowych, to w stosownym miejscu powinien wpisa6 ,,nie dotyczy " .

PUNKT II― Nieruchomo6ci:
oiwiadczenia

Dom o

powierzchni:

2. Mieszkanie o powierzchni:

m2. o warto6ci: .................

..............

m2, o wartoSci: .................

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj

gospodarstwa:

powierzchnia: ..............'.....

Ztego tytulu osiAgnetem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ..'........'.......'

4. lnne nieruchomo$ci:

Wprzl'padku domu lub mieszkania podadnaleiy jego:

o powierzchnigcalkowit4;
. w miarg mo2liwoSci

aktualn4 wartoS6 rynkow4 (uwzglgdniai4c np. ceny rynkowe
podobnych nieruchomoSci usytuowanych w okolicy);
o tytul prawny, jak np.: wlasnoS6 (wlasnoSd notarialna), sp6ldzielcze wlasnoSciowe prawo
do lokalu, splldzielcze lokatorskie prawo do lokalu, mieszkanie komunalne, najem itp.;
. przynaleznoSd maj4tkow4 do majqtht odrgbnego osoby skladaj4cej oSwiadczenie
lub maj 4tku stanowiqce go w sp1lno i t malile ris kq.
Je1eli osoba wypelniaj4ca oSwiadczenie nie posiada domu lub mieszkania, to powinna
w stosownych podpunktach wpisa6 ,,nie do$/czy".

o

o
o
o
o

gospodarstwa rolnego

wykaza6 naleiy:
rodzaj gospodarstwa, DP.l produkcja roSlinna, produkcja zwierzgca (hodowlane),
sadownicze, agtoturystyczne itp. ;
powierzchnigcalkowit4;
podobnie jakwy2ej w miarg mo2liwoSci aktualn4 wartoSi gospodarstwa;
rodzaj zabudowy, np.: zabudowa drewniana, zabudowa murowana, ewenfualnie
szczig6lowe wyliczenie zabudowari; jezeli brak zabudowy to nale?y wpisa6

OdnoSnie

,,nie dotyczy";
tytul prawny, jak: wlasnoS6 (wlasnoS6 notarialna), uZytkowanie wieczyste, dzierlawa,
posiadanie samoistne itP.;
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W tym

miejscu naleiry r6wnie2 wskazai przynalehnoS(, maj4tkowq gospodarstwa
do majqtl<u odrgbnego osoby skladaj4cej oSwiadczenie lub maj4tku stanowi4cego

o

wsphlnoit malzefiskq.
kwoty uzyskanego z gospodarstwa przychodu oraz dochodu (w tym miejscu
mo2na r6wnie2 poda6 kwotg uzyskanych doplat, o ile nie zostan4 wykazane w pkt VIII
oSwiadczenia);

Tutaj nale?y r6wniez wskaza6 przynaleimo(t, uzyskanych dochod6w do majqtku
odrgbnego osoby skladaj4cej oSwiadczenie lub do majqtku stanowi4cego wspdlnoit
malZeriskq.

Jeheli gospodarstwo nie przynosi przychod6w, a tym bardziej dochod6w, wpisuje sig
,,nie dofi/czy".
Ieheli wypelniaj4cy o5wiadczenie nie posiada gospodarstwa rolnego powinien wpisa6:
,,nie dolltczy".

W podpunkcie dotyczqcym innych nieruchomoSci wpisuje sig:
o dzialkg (i jej powierzchnig), na kt6rej stoi wymieniony wcze5niej dom, z adnotaci4,
2e dzialkata jest zabudowana domem wymienionym w ppkt l;
Wyj4tkiem jest sytuacja kiedy dzialka stanowi wlasnoS6 odrgbn4 malzonkilmalzo*a
(w6wczas nie ma koniecznoSci wpisu).

. w

przypadku posiadania mieszkania

z tylulem wlasnoSci

wielkoSd u&ialu

w nieruchomoSci wsp6lnej ;
o las (o ile nie wchodzi w sklad gospodarstwa rolnego),
o inne nieruchomoSci jak lokal handlowy, EtrM, dzialka budowlana, dzialka rekreacyjna
itp.
Odpowiednio dla tych nieruchomoSci r6wnie2 nale?y poda6 ich powierzchnig, wartoS6,
tytul prawny oraz przynaleinoSd maj 4tkow4.
Jeheli osoba wypelniaj4ca oSwiadczenie nie posiada innych nieruchomoSci powinna wpisa6
,,nie dotltczy".

PUNKT

III i

IV

-

Udziaty i akcje w sp6lkach handlowych:
Skan

z

formularza oi,wiadczenia maietkoweso radne eo eminv

lt t.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych tub pzedsigbiorc6w, w kt6naleiy podad liczbg i emitenta udzial6w:
rych uczestniczq tqkie osoby

-

udzialy te stanowiA pakiet wigkszy nii

1O%

udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnQlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych

-

naleiy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

Z tego tytulu osiQgn4tem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:.........._.
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tv.

1. Posiadam akcle w sp6tkach handlowych z udzialem gmannych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby

-

nalezy podad liczbe i emitonta akcja:

akcie te stanowiA pakiet wigkszy

nii

1OY"

akcji w sp6lce:

Zlego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci: ....................
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych

Z tego

-

naleiy podad liczbg i emitenta akcji: ............

Mulu osiegn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....................

Osoba wypelniaj4ca oSwiadczenie maj4tkowe, je2eli posiada udzialy i/lub akcje
handlowych powinna:
poda6 liczbg tych udzial6w (akcji) oraznazlrNy ich emitent6w (nazwy sp6lek);

.
o

o
o

w sp6lkach

ustosunkowad sig do mo2liwoSci przekroczetia pakietu l0 % udzial6w (akciD
w sp6lkach z poSrednim udzialem j.s.t.;
leheli nie nast4pilo przekroczenie takiego pakietu - wpisa6: ,,nie dotltczy".
poda6 osi4gnigte z tego tytuly dochody (np. dywidendy), a jeileli takich nie uzyskano,
nale?y wpisai ,,nie dotyczy'';
okre5lii przynaleznoSd posiadanych udzial6w (akcji) iako maiqtku odrgbnego
lub maj4tku objgtego wspdlnoiciq malzeriskq.

W sytuacji kiedy wypelniaj4cy oSwiadczenie nie posiada udzial6w lub akcji w sp6lkach
handlowych powinien to potwierdzit, wpisujqc ,,nie dotyczy" odpowiednio w ka2dym
z podpunkt6w wpunktachlll i IVoSwiadczenia.
Uwaga!: Formularze o5wiadczeri maj4tkowych przeznaczone dla radnych s4 w pkt III i IV
bardziej uszczeg6lowione niz formularze pozostalych os6b zobowipanych
do zlohenia

PUNKT V

-

o

Swi adczenia.

Nabycie mienia od Skarbu Parfistwa, innej parf,stwowej osoby prawnej,
jednostek samoz4du terytorialnego ... :

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z ranylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu Pa6stwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunaleiy podai opis mienalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu

-

Zgodnie z trefici1 punktu, jezeli takie zdarzenie mialo miejsce to nalely podad co to bylo
za mienie, datg jego nabycia oraz od kogo zostalo nabyte.
Oprlcz wymienionych informacji nale?y r6wnie2 wskazad przynaleznoS6 majqtkow4
nabytego mienia do majqtku odrgbnego lub maj4tku stanowiqcegowspdlnoit malleriskq.

leZeli osoba wypelniajqca oSwiadczenie nie nabyla takiego mienia,

to w

punkcie tym

nale?y wpisa6 ,,nie dotyczy".

Uwaga!:
W

punkcie V nie wyknzuje sig mienia, nabytego od wskazanych podmiotfw w drodze

bezprzetargowej.

Podlaski Urz4d Wojew6dzki w Bialymstoku
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PUNKT VI

-

Dzialalno56 gospodarcza:

t轟 ″′輌

Sレ ″Z力m′ :α″α昴 ッ

ο″ 2 d rg

91■
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̀型

vt.
1. Prowadzg dzialalno6d gospodarczq (naleiy podai formg prawnq i pzedmiot dziatalno6ci):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ....................

2. Zanqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalnoSci (naleiy podad formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z te9o wtutu OSiagnalem(elam)W rOku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:.…

・…………
…...… …………………………・¨

W pozycji tej nale|y ujawni6, czy prowadzi sig dzialalnoS6 gospodarcz4, ewentualnie
czy zarzqdza sig, jest sig przedstawicielem lub pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci,
ze wskazaniem czy jest to dzialanie prowadzone osobiScie, czy wsp6lnie z innymi osobami.

Nalezy poda6 r6wnie2 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci oraz wykaza(, uzyskany z tego
qrfirfu przych6d i doch6d (w przypadku prowadzenia dzialalnoSci) lub jedynie doch6d
(w przypadkuzarz4dzaniadzialalnoSci4, bycia przedstawicielem lub pelnomocnikiem).

Przy wykazanych dochodach nale?y okreSli6
lub maj 4tku stanowi4 cego w sp6lno i b malzeris kq.

ich

przynale2noS6

do majqtku

odrgbnego

W przypadku gdy osoba wypelniajqca oSwiadczenie nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej
lub nie zarzqdza, nie jest przedstawicielem ani pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (osobi6cie
i/lub wsp6lnie z innymi osobami) - w stosownych pozycjach powinna wpisa6 ,,nie dotllczy".

PUNKT VII

-

Czlonkowstwo w zarzqdtch, radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych:
Skan

zformulana oiwiadczenia majqtkowego radnego gminy

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczei {od kiedy):

― ieStem c210nkiem komittireWiZvinei(Od kledv}
Z tego

t6ulu osiqgnqlem(glaml w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

W punkcie tymnale?y ujawni6 fakt uczestnictwa w organach sp6lek handlowych: podaje sig
nazwg i siedzibg sp6lki (sp6lek), w kt6rej wladzach osoba skladaj4ca oSwiadczenie
uczestniczy oraz datg rozpoczEcia pracy w stosownym organie sp6lki.
Oprbcz tego konieczne jest wykazanie dochodu uzyskanego z tego tytulu. Przy wykazanym
dochodzie okreSli6 nalezy jego przynalehnoS(, do majqtku odrgbnego lub malzeriskiei
w sp6 lno i c i maj 4tkowej.
Podlaski Urzqd Wojew6dzki w Biatymstoku
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W

przypadku nie uczestniczenia
w kazdej pozycji ,,nie dotyczy".

w

Zadnym

z

wymienionych organ6w, nale?y wpisa6

w pkt VII

formularzy oSwiadczeri maj4tkowych skladanych przez w6jt6w,
czlonk6w zarzqd6w powiatu/wojew6dztwa i pozostale osoby do tego zobowiqzane,
naleay adekwatnie ustosunkowad sig do zasiadariawewladzach sp6ldzielni i fundacji
pr ow adz1cy ch dzialalno 56 gospo dar czq.

Uwasa!:

PUNKT VIII

-

Inne dochody:
Skan z

oiwiadczenia

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgd, z podaniem kwot uzy-

zobowiqzana jest ujawni6
wszystkie uzyskane dochody z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej i zajgt,
kt6re nie zostaly wykazane we wczesniejszych punktach oSwiadczenia, tj. w szczeg6lnoSci
dochody:
ze stosunku ptacy,

W tym miejscu osoba zobowiqzana do zlolenia oSwiadczenia

.
.
.
.
o
.

znmo\ryzlecenia,
zumolrvyodzielo,
zprawautorskich,
diety z tytulu pelnionych obowi4zk6w,
ztyl:u\tr najmu,

jak r6wnie2
. renty i emerytury,

o
o

zasilki,
odszkodowania itp.
Sktadaj4cy oSwiadczenie, przy wykazanych kwotach uzyskanych przez siebie dochod6w
obowi4zany jest okreSlil, czy stanowi4 one jego majqtek odrgbny (osobisty), czy wchodzq
do m al 2 e fis ki ej w sp 6 lno i c i mai1tkowej .
Uwaga ! : Zgo dnie z treSci1 punktu wykazyw a6 nale?y dochody a nie przy chody.

Dochody podajemy za caly okres za jaki jest skladane oSwiadczenie, tj. zwykle
za caly rok lub za okres od pocz4tku roku do momentu Slubowania, wyboru,
wygaszenia mandatu itp.

PUNKT

IX-

Maj4tek ruchomY:

iki mienia ruchomego o warto6ci powyiei 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
markg, model i rok produkcji): ..................

Tutaj osoba wypelniaj4ca oSwiadczenie ma obowiqzek ujawni6 wszystkie skladniki mienia
ruchomego, kt6rych wartoSi szacunkowa przekracza I0 tys. zl., aw szczeg6lnoSci:
o pojazdy mechaniczne (ak np. samochody, motocykle, lodzie motorowe, ciqgniki
rolnicze itp.) zpodaniem ich marki, modelu i roku produkcji,

.
o

przyczepykempingowe,
jachty,
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