
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/569/2017 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLV/552/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania 

organu i osób do tego uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/552/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym 

wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego 

uprawnionych i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

A. Torbus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 3755



Załącznik do uchwały nr XLVII/569/2017 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym wnioskodawcy-imię i nazwisko............................................................................... 

….......................................................................... adres zamieszkania ......................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

w związku z wnioskiem w sprawie ….............................................................................................................. 

1.Wiek zobowiązanego, środki utrzymania                        

i wysokość dochodów zobowiązującego: 

- ze stosunku pracy(zaświadczenie) 

- z gospodarstwa rolnego (zaświadczenie) 

- renta (rodzinna, inwalidzka, decyzja 

- emerytura (decyzja) 

- prace zlecone (umowa) 

- zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie) 

- zasiłek z opieki społecznej (decyzja) 

- alimenty (wyrok sądu) 

- lat …................................................................... 

….......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

2. Czy zobowiązany prowadzi działalność 

gospodarczą, jeśli tak to należy podać: 

a) rodzaj działalności 

b) wysokość dochodów i formę opodatkowania 

 

….......................................................................... 

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

3. Warunki mieszkaniowe: 

a) rodzaj mieszkania 

 

- dom jednorodzinny o pow. …............................ 

- mieszkanie własnościowe o pow. ….................. 

- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. 

….......................................................................... 

- mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow.  

….......................................................................... 

- mieszkanie wynajmowane o pow. …................. 

 za kwotę zł. …..................................................... 

- mieszkanie komunalne o pow. …...................... 

- mieszkanie socjalne o pow. ................................ 

- bezumowne użytkowanie lokalu o pow. ............. 

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

b) wysokość opłat Czynsz …............................................................. 

pod. od nieruchomości  …................................... 

gaz …................................................................... 

prąd ….................................................................. 

woda …................................................................ 

opał …................................................................. 

inne opłaty ........................................................... 

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

4.Czy zobowiązany wynajmuje komuś lokal – jeśli tak 

to komu, wysokość czynszu. 

…...................................................................................

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

5. Członkowie rodziny zobowiązanego wspólnie 

z nim zamieszkujący (imiona, nazwiska, wiek, 

stosunek pokrewieństwa, środki utrzymania 

i wysokość dochodów, czy prowadzą 

wspólnie ze zobowiązanym gospodarstwo 

domowe). 

1.  …..................................................................... 

2.  …..................................................................... 

3.  …..................................................................... 

4.  …..................................................................... 

5.  …..................................................................... 

6.  …..................................................................... 
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6. Czy zobowiązany lub ktoś z członków rodziny 

wspólnie z nim zamieszkały korzysta 

z pomocy społecznej. 

…...................................................................................

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

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

7. Czy zobowiązany lub ktoś z członków rodziny 

wspólnie z nim zamieszkały posiada 

majątek nieruchomy – jaki i gdzie. 

…...................................................................................

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

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

8. Czy zobowiązany lub ktoś z członków rodziny 

wspólnie z nim zamieszkały posiada środki 

transportowe (marka, nr rej. rok produkcji) 

…...................................................................................

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

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

9. Czy zobowiązany lub ktoś z członków rodziny 

wspólnie z nim zamieszkały: 

 - posiada udziały lub akcje w spółkach prawa   

   handlowego (podać liczbę i uzyskany w    

   ubiegłym roku dochód z w/w tytułu); 

- jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub 

  członkiem komisji rewizyjnej w spółkach 

  handlowych (podać wysokość osiągniętego w 

  ubiegłym roku dochodu z w/w tytułu); 

- jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub 

  komisji rewizyjnej w fundacjach prowadzących 

  działalność gospodarczą (podać wysokość 

  osiągniętego w ubiegłym roku dochodu z w/w   

   tytułu); 

 - jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub 

   komisji rewizyjnej w spółdzielniach (podać 

   wysokość osiągniętego w ubiegłym roku 

   dochodu z w/w tytułu); 

 

 

…...................................................................................

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

10. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez 

pracy (jeśli zobowiązany znajduje się na utrzymaniu 

osób trzecich podać rozmiar pomocy i osoby 

udzielające pomocy) 

…...................................................................................

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

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

11. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację 

materialną strony np. choroba, wypadek, kradzież, itp. 

…...................................................................................

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

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

(podpis zobowiązanego) 
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