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OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA

POUCZENIE

1)
Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.
2) 
Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.
3)

Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
4)

Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną treścią należy złożyć podpis.
5)
Dane w oświadczeniu należy wpisać według stanu istniejącego w dniu jego sporządzenia.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.




1. Organ


Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn

2. Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko, numer PESEL, a w wypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP
	
(w razie nieposiadania numeru PESEL należy podać imię ojca i imię matki; w razie nieposiadania NIP-u należy podać informację o jego braku)








3. Stan rodzinny

(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych)

Imię i nazwisko

 Data urodzenia

 Rodzaj stosunku łączącego wskazaną osobę z wnioskodawcą



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

5. Majątek

(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste); jeżeli przedmioty wchodzące w skład majątku są przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, należy w stosunku do każdego z nich podać udział lub zaznaczyć, że wchodzą w skład majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową)

Nieruchomości

nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie)

(należy podkreślić i uzupełnić)

dom jednorodzinny o pow.  ...... m², adres....................................................
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie  o pow. ...... m², adres.............................
mieszkanie spółdzielcze własnościowe  o pow.  ...... m², adres.........................
mieszkanie komunalne o pow.  ...... m²,  adres..............................................
mieszkanie własnościowe o pow.  ...... m², adres...........................................
inne /np. mieszkanie służbowe, wynajem/ o pow.  ...... m², adres....................
działka budowlana o pow. ...... m², adres......................................................
nieruchomość rolna

(należy podać adres, powierzchnię w hektarach, szacunkową wartość i sposób rolniczego wykorzystania; jeżeli nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, należy wskazać osobno powierzchnię gruntów rolnych i leśnych, liczbę budynków, liczbę i rodzaj urządzeń służących do produkcji, liczbę i rodzaj inwentarza żywego)






inne nieruchomości

(należy podać adres, powierzchnię w hektarach lub w m2, szacunkową wartość i sposób wykorzystania)





Pozostały majątek

oszczędności

(należy wpisać wartość nominalną i walutę kwot znajdujących się na rachunkach bankowych oraz posiadanych zasobów pieniężnych w gotówce)






papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, np. udziały, polisy inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisolokaty

(należy wpisać rodzaj i wartość nominalną lub szacunkową)











wierzytelności

(w przypadku wierzytelności pieniężnych należy wpisać należność (kwotę pieniężną) przypadającą od innej osoby lub osób oraz termin, w jakim powinna być zapłacona; w przypadku wierzytelności niepieniężnych należy podać obowiązek niepieniężny, który ma spełnić inna osoba lub osoby, jego wartość szacunkową i termin jego spełnienia; należy także wskazać sposób zabezpieczenia wierzytelności, np. weksel, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie)










inne przedmioty wartościowe (ruchomości) o wartości wyższej niż 5.000 zł, np. samochody i inne pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia elektroniczne, biżuteria, sprzęt RTV i AGD

(należy wpisać nazwę, rodzaj/typ, rok produkcji oraz szacunkową wartość każdego przedmiotu odrębnie)










6. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

(należy wpisać odrębnie dla każdej osoby wszystkie dochody i źródła utrzymania np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście - w tym z wykonania umów cywilnoprawnych, pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, zasiadania w zarządach, radach nadzorczych i komisjach osób prawnych, z praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, z najmu, dzierżawy, dywidend, dopłat do produkcji rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej, alimentów)

Imię i nazwisko
Z jakiego tytułu
 Dochód miesięczny/roczny netto



 (należy podać wysokość dochodu i właściwy okres rozliczeniowy)



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

7. Zobowiązania i stałe wydatki
np. kredyty, pożyczki, raty leasingowe, alimenty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty ponoszone na mieszkanie, opłaty za media, koszty leczenia, rehabilitacji, ubezpieczenia majątku)
(należy dołączyć kopie rachunków)










8. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne






9. Miejscowość i data




10. Podpis wnioskodawcy




Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy że:
	Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wójt Gminy Żukowice.

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@zukowice.pl.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żukowice.
Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit.f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią).
Odbiorca lub kategoria odbiorców: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Informacje o zamiarze przekazania Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przekazywane. 
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest: warunkiem udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żukowice.
Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żukowice.
Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
                                                                                               


