
Uchwała Nr XIX/233/91 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 16 grudnia 1991r. 

W sprawie stanu majątkowego i źródeł dochodów radnych Rady Miejskiej, członków Zarządu 

Miasta oraz kierowników /dyrektorów/ podległych miejskich jednostek organizacyjnych 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym  

(Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. nr 21 poz. 124 wraz z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Radni Rady Miejskiej, członkowie Zarządu Miasta oraz kierownicy dyrektorzy podległych 

miejskich jednostek organizacyjnych składają do Przewodniczącego Rady oświadczenie 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały o stanie majątkowym oraz źródłach dochodów 

 własnym  

 współmałżonka pozostającego we wspólnocie majątkowej.  

§ 2. 

Oświadczenie o którym mowa w § 1. należy złożyć na piśmie do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej dwukrotnie: 

1-sze - w terminie do dnia, ................ 

2-gie - na 3-y miesiące przed upływem kadencji obecnej Rady Miejskiej. 

§ 3. 

Przez “stan majątkowy” - należy rozumieć majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością 

osób wymienionych w § 1. 

Udziały w spółkach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą należy 

wykazać z podaniem nazw spółek /podmiotów/ charakteru ich działalności oraz wysokości 

udziałów /kwotowo/. 

§ 4. 

Przez źródła dochodów należy rozumieć wszelkie dochody osób wymienionych w § 1, w tym 

wynikające z: 

 pracy najemnej,  

 działalności gospodarczej,  



 posiadania majątku,  

 udziału w spółkach,  

 uczestnictwa w organach nadzorujących lub zarządzających w spółkach i innych 

podmiotach prowadzących działalność gospodarczą ,  

 inne  

§ 5. 

Uzyskane materiały będą wyłącznie w dyspozycji Przewodniczącego Rady. 

§ 6. 

Wymienieni w § 1. w przypadkach zaistnienia zasadniczych zmian w stanie majątkowym oraz 

źródłach dochodów w okresie kadencji winni fakty te zgłosić na piśmie Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej. 

Dotyczy to również uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność 

gospodarczą - nawet w przypadkach nie przysparzających dochodów. np. społeczny udział w 

Radach Nadzorczych. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczecinie. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Otto 

  

 


