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(tekst ujednolicony) 

 
ZARZĄDZENIE NR 181/10/VI/S 
PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

z dnia 14 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, 
o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” oraz powołania 

Zespołu ds. Oświadczeń 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 
 

 § 1.1. Wprowadza się jako obowiązującą w Urzędzie Miasta Gdyni „Instrukcję 
postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz lustracyjnymi”, regulującą sprawy związane ze składaniem 
oświadczeń: 
1) o stanie majątkowym, o których mowa w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym i art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 
o pracownikach samorządowych, zwanych dalej oświadczeniami majątkowymi; 

2) o prowadzeniu działalności gospodarczej, o których mowa w  art. 31 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; 

3) lustracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 2. Instrukcja dotyczy także postępowania w sprawach związanych ze składaniem 
informacji do Rejestru Korzyści, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. 
 

 § 2. 12. Powołuje się Zespół do Spraw Oświadczeń, o których mowa w § 1, 
zwany dalej „Zespołem”, w składzie:  

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675. 



1) Jerzy Zając sekretarz miasta – przewodniczący;  
2) Mariusz Szpaczyński naczelnik Wydziału Organizacyjnego – zastępca 

przewodniczącego;  
członkowie zespołu:  
3) Rafał Kryściak - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;  
4) Mariola Orlik - naczelnik Biura Rady Miasta;  
5) Jerzy Cieśliński - naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego; 
6) Krystyna Przyborowska - naczelnik Wydziału Edukacji; 
7) Marzenna Umławska -  naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich; 
8) Violetta Sesiuk – główny specjalista p.o. naczelnika Wydziału Kadr i Szkoleń;  
9) Kazimierz Waśko - radca prawny;  
10) Artur Wentland - naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń; 
11) Marta Ziółkowska - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym; 
12) Małgorzata Bogdańska - podinspektor w Biurze Ochrony; 
13) Anna Bennich – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji; 
14) Jarosław Rędziak – główny specjalista w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego. 

2. Do zadań Zespołu należy: 
1) analiza oświadczeń; 
2) przekazywanie - odpowiednio - prezydentowi i przewodniczącemu Rady Miasta 

Gdyni informacji o brakach i błędach stwierdzonych w złożonych dokumentach; 
3) przygotowywanie projektów sprawozdań, składanych przez prezydenta Radzie 

Miasta Gdyni; 
 3. W czasie nieobecności członka Zespołu jego zadania wykonuje osoba 
zastępująca go, wyznaczona w trybie określonym w Regulaminie organizacyjnym 
Urzędu Miasta Gdyni lub określonym przez odrębne przepisy. 
 4. Obsługę Zespołu, w tym dokumentację z jego pracy, oraz nadzór 
i koordynację nad składaniem oświadczeń prowadzi Wydział Organizacyjny do zadań 
którego należy: 
1) przyjmowanie oświadczeń, z zastrzeżeniem § 3 instrukcji; 
2) przekazywanie oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych; 
3) przekazywanie oświadczeń lustracyjnych złożonych prezydentowi do Instytutu 

Pamięci Narodowej; 
4) informowanie osób objętych obowiązkiem zgłaszania informacji do Rejestru 

Korzyści o terminach i zakresie informacji; 
5) publikacja jawnych informacji w oświadczeniach majątkowych w BIP, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 
                                                                                                                                          
2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 2658/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2011 roku zmieniającego zarządzenie 
nr 181/10/VI/S z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz przez § 1 zarządzenia nr 12838/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2013 roku 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 181/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 2010 roku oraz zarządzenia nr 10982/13/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 czerwca 2013 roku, a następnie przez § 1 zarządzenia nr 13310/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 
grudnia 2013r. oraz przez § 1 zarządzenia nr 2097/2015/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 maja 2015 roku oraz przez § 1 zarządzenia nr 
5232/2016/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2016 roku oraz przez § 1 zarządzenia nr 6030/2017/VII/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 11 kwietnia 2017 roku, a następnie przez § 1 pkt 1-2 zarządzenia nr 6388/2017/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 lipca 2017 
roku oraz § 1 zarządzenia nr 6689/2017/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 października 2017 roku 



5. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych, w tym 
przewodniczącego Rady Miasta, publikuje w BIP – Biuro Rady Miasta. 
 

 § 3. Traci moc zarządzenie nr 1843/07/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
24 kwietnia 2007 roku w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: 
majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach 
cywilnoprawnych oraz lustracyjnymi” oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń. 
 

 § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta. 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2010 r. 
 
           Prezydent Miasta Gdyni 
             dr Wojciech Szczurek 



załącznik do 
zarządzenia nr 181/10/VI/S  

Prezydenta Miasta Gdyni  
z dnia 14.12.2010 roku 

 

Instrukcja postępowania z oświadczeniami:  
majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi. 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne. 

 

 § 1. Przedmiotem Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, 
o prowadzeniu działalności gospodarczej i lustracyjnymi, zwanej dalej „instrukcją” są: 
1) oświadczenia majątkowe, których obowiązek złożenia wynika z art. 24h ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
2) oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z art. 31 i art. 32 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj: 
a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
b) oświadczenie o stanie majątkowym; 

3) informacje zgłaszane do Rejestru Korzyści, których obowiązek złożenia wynika 
z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 

4) oświadczenia dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 
31 lipca 1990 r., których złożenie wynika z ustawy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwane dalej „oświadczeniami 
lustracyjnymi”. 

 

Rozdział 2 
Oświadczenia majątkowe. 

 

§ 2. Oświadczenia majątkowe składają: 
1) radni; 
2) prezydent; 
3) wiceprezydenci; 
4) sekretarz miasta; 
5) skarbnik miasta; 
6) kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych; 
7) osoby zarządzające gminną osobą prawną; 
8) członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną; 
9) osoby wydające w imieniu prezydenta decyzje administracyjne. 



 

 § 3. 1. Oświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, składają: 
1) radni - przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni w Biurze Rady Miasta; 
2) przewodniczący Rady Miasta Gdyni i Prezydent Miasta Gdyni – wojewodzie; 
3) wiceprezydenci, sekretarz, skarbnik miasta, z zastrzeżeniem pkt 4, kierownicy 

jednostek organizacyjnych, osoby wydające w imieniu prezydenta decyzje 
administracyjne - prezydentowi w Wydziale Organizacyjnym; 

4) osoby zarządzające gminną osobą prawną oraz członkowie organów 
zarządzających gminną osobą prawną – prezydentowi w Wydziale Nadzoru 
Właścicielskiego; 

5) dyrektorzy placówek oświatowych– prezydentowi w Wydziale Edukacji. 
2. Komórki organizacyjne, które przyjmują oświadczenia i informacje, prowadzą 

ewidencje złożonych oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku nr 1 oraz 
wydają, na prośbę składającego, pisemne potwierdzenia ich złożenia; wzór 
potwierdzenia stanowi załącznik nr 2. 

3. Obowiązek informacji względem osób zobowiązanych do złożenia 
oświadczeń, spoczywa odpowiednio na Wydziałach: Edukacji, Nadzoru 
Właścicielskiego, Kadr i Szkoleń oraz Biurze Rady Miasta.  
 4. Wydział Organizacyjny, przekazując upoważnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w imieniu prezydenta, informuje osoby upoważnione o obowiązku 
składania oświadczeń.  
 5. Wydział Edukacji, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Rady Miasta, 
Wydział Kadr i Szkoleń przekazują do Wydziału Organizacyjnego wszelkie 
informacje o zatrudnieniu lub zwolnieniu oraz o rozpoczęciu lub zakończeniu 
sprawowania funkcji przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń. 
 

 § 4. 1. Podpisane oświadczenia majątkowe są parafowane na każdej stronie, 
z wyjątkiem strony z podpisem. Oświadczenia są składane wraz z kopią zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego 
korektą w dwóch egzemplarzach.  
 2. W przypadku rozpoczęcia kadencji Rady Miasta radni składają pierwsze 
oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć 
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia gminy. 
 3. W przypadku rozpoczęcia kadencji prezydenta składa on pierwsze 
oświadczenie majątkowe wraz z informacją o zaprzestaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.  
 4. Wiceprezydenci, sekretarz i skarbnik miasta, kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu prezydenta 
pierwsze swoje oświadczenie majątkowe, wraz z informacją o sposobie i terminie 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, składają odpowiednio do 



Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Edukacji, w terminie 30 dni od dnia powołania 
na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 
 5. Kolejne oświadczenia majątkowe osoby wyżej wymienione składają do dnia 
30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 
z zastrzeżeniem, że radni oraz prezydent składają ostatnie oświadczenie majątkowe 
2 miesiące przed upływem kadencji, a pozostałe osoby w dniu odwołania lub 
rozwiązania umowy o pracę. 
 6. Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych oraz wzór oświadczenia 
majątkowego dla prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika miasta, 
kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne, ustalone przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, 
stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszej instrukcji. 
 

Rozdział 3 
Przyjmowanie oświadczeń i ich analiza 

 

 § 5. 1. Oświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, są przekazywane przez 
Wydział Organizacyjny Zespołowi. 

2. Biuro Rady Miasta przekazuje Zespołowi kopie oświadczeń radnych. 
 3. Po upływie ustawowego terminu do złożenia oświadczenia i po jego analizie 
Wydział Organizacyjny przesyła jeden egzemplarz oświadczenia wraz z zeznaniem 
podatkowym PIT do właściwego urzędu skarbowego. 

4. Analiza oświadczeń polega m.in. na: 
1) kontroli poprawności formalnej; 
2) zestawieniu danych z zeznaniami podatkowymi; 
3) porównaniu danych w oświadczeniach z danymi w oświadczeniach za lata 

ubiegłe, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zobowiązań finansowych; 
4) przyjmowaniu oświadczeń od osób składających oświadczenia w sytuacjach 

jakichkolwiek wątpliwości. 
5. Na żądanie Zespołu osoby, zobowiązane do złożenia oświadczeń, winny 

stawić się w wyznaczonym terminie, i odpowiednio do okoliczności udzielić wyjaśnień 
ustnych lub pisemnych, dokonać korekt oświadczeń, sprostowań i poprawek.  
 6. W odniesieniu do radnych kompetencje, o których mowa w ust. 5, 
przysługują przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni. 
 7. Po dokonaniu analizy oświadczeń Zespół przekazuje niezwłocznie 
prezydentowi informacje o stwierdzonych w nich brakach i błędach.  
 8. Do dnia 30 września każdego roku Zespół przedkłada prezydentowi projekt 
informacji o: 
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 



2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 
oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 
9. Oświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 1, w tym kopie oświadczeń 

przekazywanych przez wojewodę, przechowywane są w Biurze Ochrony. 
 

Rozdział 4 
Oświadczenia o stanie majątkowym i o prowadzeniu działalności gospodarczej 

z ustawy o pracownikach samorządowych 
 

 § 6. 1.  Oświadczenia o stanie majątkowym, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, 
są składane przez pracowników samorządowych (z wyjątkiem zatrudnionych na 
stanowiskach pomocniczych i obsługi), w Wydziale Kadr i Szkoleń w terminach 
określonych każdorazowo w wezwaniu do złożenia oświadczenia.  
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 podlegają analizie przez Zespół. 
 3. Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, o których mowa 
w § 1 pkt 2 lit. a, są składane w Wydziale Kadr i Szkoleń w terminie 30 dni od dnia: 
zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. 
 4. Do wzorów oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzór określony 
w załączniku nr 4. 

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 5. 
 6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 3, przechowywane są w Wydziale 
Kadr i Szkoleń, w teczkach osobowych pracowników. 
 

Rozdział 5 
Rejestr Korzyści. 

 

§ 7. 1. Prezydent Miasta Gdyni, wiceprezydenci sekretarz i skarbnik miasta 
składają informacje o: 
1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji 

publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się 
wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek; 

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez 
zgłaszającego; 

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli 
jej wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za 
pracę, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm); 

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją 
publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego 



małżonka albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia 
lub fundacje, których są członkami; 

5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, 
niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy 
zawodowej, o których mowa w pkt 1. 

6) informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego 
lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych 
świadczeń pieniężnych. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą także małżonków osób, 

o których mowa w ust. 1.  
3. Informacje powyższe są składane Państwowej Komisji Wyborczej poprzez 

Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wydziału 
Organizacyjnego, celem umieszczenia w Rejestrze Korzyści, w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich złożenia, o których 
mowa w ust. 1.  

4. Raz na kwartał Wydział Organizacyjny informuje osoby, o których mowa 
w ust. 1, o obowiązkach związanych ze składaniem informacji do Rejestru Korzyści 
oraz o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

5. W uzasadnionych sytuacjach, na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Zespół 
bada prawidłowość zgłoszenia do Rejestru Korzyści.  

6. Wydział Organizacyjny w terminie 7 dni, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia 
przesyła je do Rejestru Korzyści. 
 

Rozdział 6 
Oświadczenia lustracyjne. 

 

 § 8.  1. Osoby kandydujące w wyborach do Rady Miasta Gdyni oraz 
w wyborach prezydenta składają oświadczenia lustracyjne lub informacje o 
uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwej komisji wyborczej w chwili 
wyrażenia zgody na kandydowanie. 

2. Tryb składania i przesyłania oświadczeń i informacji, o których mowa 
w ust. 1, regulują przepisy odpowiednich ordynacji wyborczych. 

3. Pozostałe osoby, zobowiązane do złożenia oświadczeń lustracyjnych, 
składają je w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub 
wykonywanie funkcji publicznej. 

 

§ 9. 1. Oświadczenia lustracyjne składają : 
1) skarbnik miasta - Radzie Miasta Gdyni w Biurze Rady Miasta; 
2) sekretarz miasta i audytor wewnętrzny – Prezydentowi Miasta Gdyni w 

Wydziale Organizacyjnym; 
3) członek organu związku międzygminnego - wojewodzie;  



4) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce prawa handlowego 
z udziałem gminy, w której udział gminy przekracza 50% kapitału zakładowego 
lub 50% liczby akcji - wojewodzie; 

5) osoba będąca przedstawicielem gminy w radzie nadzorczej spółki handlowej 
innej niż wymieniona w pkt 4 - wojewodzie; 

6) dyrektorzy szkół publicznych – właściwemu kuratorowi oświaty; 
7) radca prawny - okręgowej izbie radców prawnych. 

2. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed 
dniem 1 sierpnia 1972 r.  

3. Oświadczenia lustracyjne są składane tylko raz. W przypadku konieczności 
złożenia oświadczenia lustracyjnego ponownie, osoba zobowiązana składa 
właściwemu organowi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia i jego 
okolicznościach. 

4. Sprawy związane z przekazywaniem do Biura Lustracyjnego Instytutu 
Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych prowadzi Wydział Organizacyjny.  



 
załącznik nr 1 

 
Ewidencja złożonych w roku…………oświadczeń i informacji  

 
Lp. Nazwisko i imię Wydział/Referat jednostka organizacyjna, gminna 

osoba prawna 
Data złożenia oświadczenia majątkowego 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 



 

 

załącznik nr 2 
 

Gdynia, dnia……………………… 
 
 
 
 
 
 

 Potwierdza się, że Pani/Pan* ……………………………………………………  
          imię i nazwisko  

………………………………………………………………………………................... 
 pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko wraz z oznaczeniem komórki Urzędu Miasta, jednostki organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej 

w dniu………………….złożyła/złożył*: oświadczenie majątkowe.  
 
 
 
 
       …………………………………………. 
        pieczątka i podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

radnego gminy 
     , dnia       r. 

(miejscowość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wypełnienia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie 
dotyczy”. 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące 
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

 

CZĘŚĆ A 
 
Ja, niżej podpisany(a),       

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)       w       

      
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz 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 oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności 
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: 

— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:       

— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:       

— papiery wartościowe:       
 na kwotę:  

II. 

1.  Dom o powierzchni:       m2, o wartości:       

     tytuł prawny:       

2.  Mieszkanie o powierzchni:       m2, o wartości:       

     tytuł prawny:       

3.  Gospodarstwo rolne: 

     rodzaj gospodarstwa:      , powierzchnia:       

     o wartości:       

     rodzaj zabudowy:       

     tytuł prawny:       

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:       

4.  Inne nieruchomości: 

     powierzchnia:       

     o wartości:       

     tytuł prawny:       



 

 

III. 

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

      

    udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

IV. 

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, 

w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji: 

      

    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) 
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze 
przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:       

VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):       

— osobiście       

— wspólnie z innymi osobami       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):       

— osobiście       

— wspólnie z innymi osobami       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

VII. 

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):       

— jestem członkiem zarządu (od kiedy):       

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):       

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:       

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:       

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):       



 

 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki,  
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):       

CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:       

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

1.       

2.       

3.       

4.       

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 
podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

      ............................................... 
(miejscowość, data)      (podpis) 



 

 

załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, 

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną 
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1 

     , dnia       r. 
(miejscowość) 

Uwaga: 

7. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia 
każdej z rubryk. 

8. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”. 

9. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową. 

10. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 

11. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

12. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu 
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

 

CZĘŚĆ A 
 
Ja, niżej podpisany(a),      , 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)       w       

      
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. 
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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 oświadczam, że posiadam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: 

— środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:       

— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:       

— papiery wartościowe:       
 na kwotę:  

II. 

1.  Dom o powierzchni:       m2, o wartości:       tytuł prawny:       

2.  Mieszkanie o powierzchni:       m2, o wartości:       tytuł prawny:       

3.  Gospodarstwo rolne: 

     rodzaj gospodarstwa:      , powierzchnia:       

     o wartości:       

     rodzaj zabudowy:       

     tytuł prawny:       

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:       

4.  Inne nieruchomości: 



 

 

     powierzchnia:       

     o wartości:       

     tytuł prawny:       

III. 

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

      

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

IV. 

Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: 

      

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu 
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej 
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę 
nabycia, od kogo:       

VI. 

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):       

— osobiście       

— wspólnie z innymi osobami       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności 

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):       

— osobiście       

— wspólnie z innymi osobami       

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

VII. 

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):       

— jestem członkiem zarządu (od kiedy):       

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):       

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

2. W spółdzielniach: 

      

— jestem członkiem zarządu (od kiedy):       

— jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):       

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

 



 

 

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: 

      

— jestem członkiem zarządu (od kiedy):       

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):       

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):       

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:       

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z każdego tytułu:       

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy 
podać markę, model i rok produkcji):       

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na 
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):       

CZĘŚĆ B 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:       

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

      ............................................... 
(miejscowość, data)      (podpis) 

 

                                            
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa 
rodzinnego. 
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 



 

 

załącznik nr 5 

 
 ................................  , dnia ................................ 

 (miejscowość) (data) 

OŚWIADCZENIE 
pracownika samorządowego o prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Ja niżej podpisany(a) .................................................................................................................... , 
 (imiona i nazwisko) 

 

urodzony(a), .................................................................................................................................. , 
 (data i miejsce urodzenia) 
 

zatrudniony(a) w.............................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................... , 
 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

 

zamieszkały(a) .............................................................................................................................. , 
(adres zamieszkania) 
 

Nr dowodu osobistego.................................................................................................................. ., 

 

po zapoznaniu się z art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych1) świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego2, oświadczam, że: 

 
prowadzę działalność gospodarczą ..............................................................................................  

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

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

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

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

 (przedmiot działalności gospodarczej i jej charakter, adres, data rozpoczęcia działalności) 

 

 

 

 ......................................................  ................................................  
 (miejscowość, data) (podpis)  

 
 
 
                                            
1 Art. 31. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie 
o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne 
oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony, oświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. 
4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest 
nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 
Kodeksu karnego. 
2 Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


