Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2019
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. G. Daniłowskiego z dnia 31.05.2019 r.

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej/majątkowej Dłużnika

Ja, niżej podpisany/a...............................................................................................................................
posiadający/a PESEL..............................................................................................................................
zamieszkały/a.........................................................................................................................................
oświadczam, że:
1. Osiągam dochód własny netto miesięcznie (należy załączyć stosowne zaświadczenie za okres
ostatnich trzech miesięcy)*:
o
o
o
o
o
o
o

z działalności gospodarczej ……………………………………………………………………………………………………..
ze stosunku pracy ……………………………………………………………………………………………………………………
z zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych..............................................................
emerytura/renta...........................................................................................................................
zasiłek dla bezrobotnych ............................................................................................................
zasiłek z opieki społecznej /alimenty...........................................................................................
inne...............................................................................................................................................

* właściwe zaznaczyć (w przypadku kilku źródeł osiągania dochodów, proszę wskazać wszystkie właściwe)

2. Osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Nr ewidencyjny
pesel

Miejsce pracy/rodzaj
pracy

3. Posiadam majątek nieruchomy:
a) mieszkanie (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania)........................................................
................................................................................................................................................................
b) dom (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania)..................................................................
................................................................................................................................................................
c) place, działki (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania)....................................................
................................................................................................................................................................
d) nieruchomości rolne (należy podać rodzaj, liczbę hektarów, w tym przeliczeniowych)...................
................................................................................................................................................................

e) zabudowa (budynki, inna zabudowa, należy podać powierzchnię)...................................................
................................................................................................................................................................
4. Posiadam majątek ruchomy:
a) samochód (należy podać markę, model, rok produkcji, wartość szacunkową...................................
................................................................................................................................................................
b) maszyny (należy podać rodzaj, wartość szacunkową........................................................................
................................................................................................................................................................
c) inne, np. akcje, obligacje (należy podać rodzaj, wartość szacunkową)............................................
...............................................................................................................................................................
6. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym (w tym: np. posiadanie zadłużenie wobec
innych podmiotów (proszę wskazać jego wysokość i termin zapadalności spłaty), zajęcia komornicze,
zastawy, hipoteki itd.),
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym ten, 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 3.

Sosnowiec, dn. ……………………………………..

………………………………………………………………………
/data i podpis osoby składającej oświadczenie/

Do niniejszego oświadczenia majątkowego dołączam poniższe załączniki:
1) zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów /wystawia: Zakład Pracy, ZUS, PUP, MOPS lub
Sąd/ - zaświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej /wystawia: Urząd
Skarbowy lub ZUS/ - zaświadczenia lekarskie, karty wypisowe ze szpitali, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności /wymagane w przypadku złego stanu zdrowia wnioskodawcy i pozostałych osób
ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości czynszowych lub osób nieletnich pozostających
na utrzymaniu wnioskodawcy/

Sosnowiec, dn. ..................................

……………………....................................................
/data i podpis osoby składającej oświadczenie/

