
BIURO RADYMIASTA 
Piotrkowa Tryfayunalskiego

O^WIADCZENIE MAJ/^TKOWE 

radnegogminy
Wpf.
dnia 2 5 -04- 2022

PiotrkowTrybunalski, dnia 24.04.2022r. 
(miejscowosc)

Nr podpis....

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupetnego 

wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie 

dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow 

majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odr^bnego i maj^tku objgtego matzensk^ 
wspolnosciq maj^tkow^.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 

dotycz^ce adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^CA
Ja, nizej podpisany(a), Urszula Elzbieta Czubata Radziszewska............................

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
w PiotrkowieTrybunalskimurodzony(a) 29.11.1960r.

RADNA RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.................................................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sis z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym {Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzehskiej 
wspolnosci majqtkowej lub stanowisce moj majqtek odrsbny:

i.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 152 853,21 zt. - wspolnosc maj^tkowa matzehska

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: nie dotyczy

na kwots:



1. Dom o powierzchni: nie posiadam..............................................................................
tytuf prawny:..............................................................................................................

2. Mieszkanie o powierzchni: 60,74 m2, o wartosci: 300 000,00zt........................ ,.........
tytut prawny: spotdzielcze wtasnosciowe prawo - wspoinosc majqtkowa matzehska

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: nie posiadam
o wartosci:......................................
rodzaj zabudowy:...........................
tytut prawny:..................................
Z tego tytutu osi4gnqtem(stam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: garaz o powierzchni 16,99 m2..........................................................

powierzchnia:

o wartosci: 20 000,00 zt.

tytut prawny: spotdzielcze wtasnosciowe prawo - wspoinosc majqtkowa matzenska

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcow, 

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:
Nie posiadam..............................................................................................................................................

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem{Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow: 
Nie posiadam.............................................................................................................................

. Z tego tytutu osi4gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, 

w ktorych uczestniczq takie osoby 
nie posiadam..................................................

nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji: 
nie posiadam....................................................................................................................

2 tego tytutu osiqgn^em(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) 
od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore 
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forms prawns i przedmiot dziatalnosci):

Nie dotyczy.............................................................................................................................
-osobiscie.............................................................................................................................

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym przychod i dochbd w wysokoSci:.................................
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forms prawns i przedmiot dziatalnosci):............................................................................
Nie dotyczy................................................................................................................................................
-osobiscie..................................................................................................................................................

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy.

-jestem cztonkiem zarzsdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^d* z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:............................................................................................................
Dochbd ze stosunku pracy 63 332,22 zt......................................................................................... ..............
Dieta radnej 19 979,00 zt.............................................................................................................................
Dochod ze sprzedazy nleruchomosci 125 000,00 zt.....................................................................................
Dochod ze sprzedazy samochodu 4 000,00 zt...............................................................................................
Odszkodowanie od ubezpieczyciela 3 300,00 euro.......................................................................................

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark§, model i rok produkcji):.................................................................................................
Volkswagen golf 2011 r. 30 000,00 zt. /wspolnosc maj^tkowa matzenska/.............................................

X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz 
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Nie dotyczy....................................................................................................................................................



CZgtf B

Powyzsze oswiadczenie sMadam ^wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podante 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi Kara pozbawienia wolno&i.

(miejscowo^ data)
'jj

(podpis)


