
Rada Miejska w Lipsku 
województwo 
wpłynęło dnia

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego 

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy 

wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne 

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia 
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja niżej podpisany Włodzimierz Adam Misiak 

Urodzony 04.07.1976 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Starostwo Powiatowe w Lipsku, ul. Rynek 1 - Inspektor 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 15911), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład 
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 39700 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: - m2, o wartości - 

tytuł prawny: -

2. Mieszkanie o powierzchni: 60, 71 m2, o wartości: 150 000 zł

1 zm iany tekstu jed nolitego  w ym ienionej ustaw y zostały og łoszon e w  D z. U . z 2002  r. Nr 23, póz. 220,
N r 62, poz. 558, N r 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z  2003 r. N r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568,

z  2004  r. N r 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z  2006  
r. N r 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007  r. N r 48 , poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
N r 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009  r. N r 52, poz. 420  i Nr 157, poz. 1241, z 2010  r. N r 28 , poz. 142 i 
146, Nr 40 poz. 230  i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 , poz. 113, N r 117, poz. 679, N r 134, poz. 777, Nr 
217,

poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, N r 217 , poz. 1281, z 2012  r. poz. 567)

l0WT iiv, Lipsko, dnia 05.09.2018 r.



tytuł prawny: współwłasność małżeńska -  Akt notarialny Rep A nr 485/2008

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: sadownicze, powierzchnia: 6,55 ha

o wartości: 180 000 zł

rodzaj zabudowy: drewniano-murowana

tytuł prawny: współwłasność małżeńska -  akt not. nr 789/2002; 2057/2012; 1422/2013; 2030/2013; 
424/2014

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 10000 zł, 
dochód 7000 zł.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: garaż murowany -  powierzchnia zabudowy 19 m2 o wartości 15 000 zł. 

tytuł prawny: współwłasność małżeńska -  akt notarialny nr 2751/2009

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby -  należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy 
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych -  należy podać liczbę i emitenta udziałów:
Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby -  należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy 
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -  należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od 
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, 
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego następujące mienie, które podlegało zbyciu 
w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście - nie dotyczy 

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście - nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy 

jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: za okres 01.01.2018 do 31.08.2018 roku 
Dieta radnego Rady Miejskiej -  4486,48 zł.
Dochód z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Lipsku -  25906,73 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): Opel Zafira 1,9 CDTI -  rok produkcji 2006 
ciągnik rolniczy Massey Ferguson MF 265 z 1981 roku 
ciągnik rolniczy Deutz-Fahr DX 3.90 F z 1991 roku

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz 
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 
Preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego zaciągnięty w PKO BP S.A. w dniu 25.01.2008 roku na kwotę 100 000 zł.
Kredyt inwestycyjny preferencyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lipsku w dniu 28.03.2013 
roku w kwocie 38 300 zł. w celu powiększenia gospodarstwa.
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lipsku w dniu 04.02.2014 roku w kwocie 
80 000 zł. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej



Powyższe oświadczenie składani świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 5532) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi 
kara pozbawienia wolności.

Lipsko 05.09.2018 roku
( miejscowość, data) (podpis)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 
729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 
111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, 
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 
1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 
89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 
poz. 1056,Nr 173, poz. 1080, N r214, poz. 1344 ,z2009  r. N r62, poz. 504 ,Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317,Nr 168, poz. 
1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 
625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, 
poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 
117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz.
1381, Nr 240, poz. 1431, z  2012 r. poz. 611.


