
UCHWAŁA NR XXXV/        /2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. 

„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

techniczna na lata 2007-2013 

 

 

     Na  podstawie  art. 18 ust.2. pkt 12 oraz  art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 

216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, zm. poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/291/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu partnerskiego  pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 § 4 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 4. Podział środków w ramach projektu w części dotyczącej Gminy Dobrzeń Wielki 

przedstawia się następująco: 

1. w 2013 roku w wysokości 34,36 zł, 

2. w 2014 roku w wysokości 4 695,64 zł.” 

 

     § 2. 1.Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w jego 

realizacji oraz zasady rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostały w 

umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a pozostałymi partnerami 

projektu. 

2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do podpisania umowy partnerskiej upoważnia się Wójta Gminy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA Nr XXXV/        /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2013 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale  Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok wprowadza się zmiany po stronie 

dochodów  wydatków według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dochody bieżące 
Dział  § Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
758   Różne rozliczenia  10 000,00 0,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 000,00 0,00 
Razem 10 000,00 0,00 

     
Dochody maj ątkowe 

Dział  § Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
700   Gospodarka mieszkaniowa 312 342,00 0,00 

  
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
312 342,00 0,00 

800   Oświata i wychowanie  0,00 39 342,00 

  6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

0,00 39 342,00 

Razem 312 342,00 39 342,00 

     
Wydatki bie żące 

Dział  Rozdział  Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
750   Administracja publiczna 140 000,00 0,00 

  75023 Urzędy gmin 100 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 
    wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 0,00 
  75095 Pozostała działalno ść 40 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 
    wydatki na realizację zadań statutowych 40 000,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie  95 000,00 0,00 
  80104 Przedszkola  95 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 
    wydatki na realizację zadań statutowych 95 000,00 0,00 

926   Kultura fizyczna 48 000,00 0,00 
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 000,00 0,00 
    Dotacje  48 000,00 0,00 

Razem 283 000,00 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr XXXV/        /2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia  

wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/240/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 

28 grudnia 2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń 

Wielki na lata 2013 - 2022 

 

W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/240/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 

- 2022 proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę zł. 284 344,00 zł, z tego: 

• zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. 11 344,00 zł, w tym: 

� dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej  Decyzja Wojewody FBC-I.3111.2.104.2013.AS – 1 344,00 zł, 

� część oświatowa subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów – 10 000,00 zł, 

• zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o 

kwotę zł 312 342,00 zł, 

• zmniejsza się dochody majątkowe na podstawie Decyzji Wojewody FBC-

I.3111.1.26.2013.EG  o przyznaniu dotacji celowej w ramach programu „Radosna 

Szkoła” –39 342,00 zł, 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę284 344,00 zł, z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272 544,00 zł, w tym: 

� realizacja zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej – 1 344,00 zł, 

� zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontów bieżących dróg  – 

10 000,00 zł, 

� wydatki związane z obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT z tyt. 

świadczonych usług  

przez gminę  – 100 000,00 zł, 

� obsługa prawna toczącego się postępowania w sprawie nadpłaty w podatku od 

nieruchomości przez Elektrownię "Opole” – 40 000,00 zł, 

� dotacja na wydatki związane z działalnością klubów sportowych funkcjonujących 

na terenie gminy – 48 000,00 zł, 

� zwrot kosztów dla miasta Opola za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych na 

terenie miasta Opola dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki – 95 000,00 zł, 



� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

budowę przyłącza sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do budynku „starej szkoły” 

w Dobrzeniu Wielkim (-) 2 000,00 zł, 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup zestawów multimedialnych ZS Chróścice (-) 12 000,00 zł, 

� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych na 

zakup zmywarki PP Dobrzeń Wielki (-) 7 800,00 zł, 

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł 11 800,00 zł, w tym: 

� budowa przyłącza sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do budynku „starej szkoły” 

w Dobrzeniu Wielkim – 2 000,00 zł, 

� zakup zestawów multimedialnych ZS Chróścice – 12 000,00 zł, 

� zakup zmywarki PP Dobrzeń Wielki – 7 800,00 zł, 

� przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na 

wykonanie remontów bieżących dróg (-) 10 000,00 zł. 

 

Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 19.12.2013 r. 

oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.77.2013 z dnia 27.11.2013 r.,    

Nr 0050.1.80.2013 z dnia 05.12.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr XXXV/        /2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318), art. 12 ust. 1 

oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21 i poz. 405), w związku z uchwałą Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki Nr XI/106/2011 z dnia 6 października 2011r. o przystąpieniu do 

opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dobrzeń Wielki, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się 2. Zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”, przyjętego uchwałą Nr XXX/205/2009 Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dobrzeń Wielki”. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) część tekstowa, zawierająca zaktualizowany opis uwarunkowań rozwoju i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki w formie 

tekstu jednolitego – zapisana jako: 

a) załącznik nr 1: 

ROZDZIAŁ I – Informacje formalne o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

ROZDZIAŁ II – Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy, 

b) załącznik nr 2: 

ROZDZIAŁ III – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

2) część graficzna, zawierająca zaktualizowane uwarunkowania i kierunki 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, przedstawione na 

rysunkach: 

a) załącznik nr 3: 

RYSUNEK 1 – „Uwarunkowania rozwoju” w skali 1:10 000, 

b) załącznik nr 4: 

RYSUNEK 2 – „Kierunki rozwoju” w skali 1:10 000; 

3) załącznik nr 5: rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany studium. 

§ 2. 

 Traci moc uchwała Nr XXX/205/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2009r. w 

sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA Nr XXXV/        /2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 

21, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst. jednolity Dz. U. z 

2005r. Nr 31, poz. 266, zm. z 2004r. nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, z 2006r. Nr 86, poz. 602, 

Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218, z 2010r. Nr 

3, poz. 13, z 2011r. Nr 224, poz. 1342, z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 1304) Rada Gminy 

Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Dobrzeń Wielki wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.1. Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego, w tym lokalu 

socjalnego, jak również starające się o zamianę lokalu lub jego powiększenie  

poprzez dołączenie innych pomieszczeń albo o uzyskanie tytułu prawnego  do 

zajmowanego lokalu, składają wniosek do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki wraz z 

załącznikami, zgodnie z wzorami tych dokumentów określonymi w załącznikach 

od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały”; 

2) załącznik do uchwały zastępuje się załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3, których wzór 

ustalono w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 

listopada 2013r. o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          Załącznik nr 1 

 

 
........................................... 
                (imię i nazwisko) 

 
........................................... 
               ( ulica, nr domu/lokalu) 

............................................ 
          ( kod pocztowy, miejscowość) 

                                                                          Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
                                                                          ul. Namysłowska 44 
                                                                          46-081 Dobrzeń Wielki 
 
                                                                                
 
Wniosek o najem, zamianę, dołączenie pomieszczeń, uzyskanie tytułu prawnego  

do lokalu mieszkalnego* 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

*Niepotrzebne skreślić 
 
Dane dotyczące mieszkania zajmowanego przez Wnioskodawcę:                                                                    
1. Lokal mieszkalny jest własnością: .........................................................................................; 
    lokal kwaterunkowy/spółdzielczy/własnościowy*, inne ......................................................... 
    w miejscowości ....................................... przy ul. ............................... Nr .... , nr lokalu.....; 
2. Mieszkanie składa się z pokoi: ......... o powierzchni każdego pokoju:  I .......m2, II .........m2, 
    III .........m2, IV .......m2, V ........m2, kuchnia ........m2, łazienka ..........m2, wc.....m2; 
3. Powierzchnia mieszkalna pokoi ..........m2, powierzchnia użytkowa ..........m2;  
4. Mieszkanie położone jest na parterze, .....piętrze, wyposażone w instalację wodno- 
    kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie/ piece/ciepłociąg/ogrzewanie olejowe*; 
5. Opłata za mieszkanie wynosi: ...........zł, w tym za media ......zł, kwota zaległości  
    w opłatach z tytułu najmu lokalu wynosi ........zł, 
6. Dodatek mieszkaniowy pobieram/ nie pobieram*, w kwocie .........zł; 
7. Ilość osób wspólnie zamieszkałych .......... . 
 
W obecnym mieszkaniu zamieszkują wspólnie następujące osoby: 



Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
 

Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
.................................................................................................................................................................................... 
( miejscowość, data)                                 pieczęć i podpis administratora/właściciela domu/lokalu mieszkalnego*  
 
Do wniosku dołączam: 

1. Zaświadczenie o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich członków rodziny (średni 
miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie 
domowym  
w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku); 

2. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku. 
3. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy i wszystkich dorosłych członków rodziny; 
4. Prawomocne orzeczenie sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkaniowego; 
5. Prawomocne orzeczenie sądu o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego 

małżonków, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, stosowania przemocy w 
rodzinie oraz inne ważne dokumenty wydane przez organy i instytucje, które potwierdzają 
stan faktyczny opisywany we wniosku; 

6. Orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną określającą typ schorzenia,  
w przypadku gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej; 

7. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości danych  
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w zakresie objętym wnioskiem, 
wykonywanych przez pracownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz  zgodę na pozyskiwanie przez tegoż pracownika informacji 
od innych organów i instytucji  w zakresie niezbędnym do dokonania prawidłowej oceny 
sytuacji życiowej Wnioskodawcy  oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. 
 
 
 

..........................................                                              .........................................................                                                    
  ( miejscowość, data)                                            ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku o najem lokalu mieszkalnego na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Treść ta może być podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w siedzibie zarządcy lokali mieszkalnych tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Dobrzeń Wielki z siedzibą w Kup ul. Rynek 8. 

                                                                 
 
..........................................                                              .........................................................                                                                                        
  ( miejscowość, data)                                            ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 



 
Nr dowodu osobistego  
   -       
 
wydany przez ........................................................................... 
 
 

          

PESEL  

 
Wypełnia pracownik Urzędu Gminy: 
 
Uwagi i uzupełnienia wniosku: 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
    .................................................................................................. 
           ( data i podpis z pieczątka pracownika weryfikującego wniosek) 
 
 
Kwalifikacja wniosku: 
1. Kryterium dochodowe .........................zł na osobę uprawnioną - § 5 uchwały; 
2. Kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w tym kryterium metrażowe  
    ................. na osobę uprawnioną § 7 uchwały; 
3. Inne ............................................................................................................................... 
 
Wniosek w dniu ......................................... został zaopiniowany .................................... 
                  (pozytywnie/negatywnie) 
 
 
     .................................................................................................. 
                         ( data, pieczęć i podpis pracownika ) 
 
 
 
 
 
Ponowna kwalifikacja wniosku: 
 
1. Kryterium dochodowe .........................zł na osobę uprawnioną § 5 uchwały; 
2. Kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w tym kryterium metrażowe  
    ................. na osobę uprawnioną § 7 uchwały; 
3. Inne ............................................................................................................................... 
 
Wniosek w dniu ......................................... został zaopiniowany .................................... 
                  (pozytywnie/negatywnie) 
 
 
     .................................................................................................. 
                         ( data, pieczęć i podpis pracownika ) 
 
 

 



   
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr ...................... 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 z dnia ..................................... 

 
Oświadczenie dla potrzeb Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

 
 
 
 
 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych 

z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania i ochrony oraz prawa kontroli zgodnie  
z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.( t.j. Dz.U. z 2002r.Nr 101. poz. 926 zpóźn.zm.) 
 
 
 
 

…....……………………………………………… 
                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU DODATKOWYCH DOCHODÓW 
Oświadczam, ze nie otrzymuję żadnych innych wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych lub w naturze  

z jakichkolwiek tytułów(np. działalności gospodarczej udziałów, rent, alimentów itp.)*, poza ujawnionymi w 
dokumentach dołączonych do wniosku.  

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

                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
Pouczenie o składaniu fałszywych oświadczeń: 
art.233§ 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznania mające służyć w postępowaniu sadowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 
 
 

…....……………………………………………… 
                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 3 
                                                                                           

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJ ĄTKOWYM ¹ 

 

Ja…………………………………..……urodzona/y………………………………………... 

Oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój ² składają się: 
 

I. Mieszkanie: 
- wielkość  (w m²), charakter własności 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Nieruchomo ści: 
- dom (wielkość w m²) 
……………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………… 
- place, działki (powierzchnia w m²) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

III. Ruchomo ści: 
- samochody (typ, rocznik, wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
1 
- inne (rodzaj, wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Posiadane zasoby: 
- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. – wysokość nominalna) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                 
1
  należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny 

²  niepotrzebne skreślić 

 



………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie maj ątkowym: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- inne (rodzaj, wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Posiadane zasoby: 
 

- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. – wysokość nominalna) 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie maj ątkowym: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego o 
odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 
prawdy. 
 
 
 
…………………………………….  
Miejscowość i data                                                            …………......………… 
                                        podpis 
 

 


