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RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY

Poz.282

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów_formularzy oświadczeń majątkowych radneqo Eminv' wóita- zastancv rłrńif:k'"i;;;;#"v. 
"i",l"ita 

gminy, łie,ońim iednostki ói;*i.#'jl'f$ffiffi#f,łx*lt.Tń:'ł;'"ł""f,*:::ganu zarządzającego gminną osobą prawną braz osoby ta"iąóói de-cvzie aańiństracyjne w imieniu wóita
Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar_ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Di. U. z 2oO1 r.Nr 142, poz. 159'l oraż z 2oóz r. Nl zs, póz.22O, Nr 62,

?o" 9!91.N, 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12i1 i Nr 21a,poz. 1806} zarządza się, co następuje:

. '' 5 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma-jątkowych:

l) radnego gminy,
2) wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy, skarbnika

g mi ny, kierownika jednostki orgańizacyjnej g miny, . Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego ZOO3 r. lpoz.282|

Zalącznik nr 1

WZOR

ośWtADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy ą? .T-

,Ił llr#l ft.tł.{Ę, Q. ł.o. l.(#,.... -.., ania- (miejscowość)

' :r*#ji:it';ii:*iadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypetnie-

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie dotv-czY".

3' osoba sktadająca oświadczenie obowiązarra. jest określić przynateźność poszczególnych skladników mająt_
;l:lffił 

dochodów i zobowiązan do ńa;ątiu oa.iu""óJi_ń;iiiil;Ei'lJ.]T|rzeńską wspólnością ma_

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuie również wierzyte|ności pienigżne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre_su zamieszkania skladającego oświadczeniiórji mruiń-|olożenia nieruchomości.

czĘść A

.ł!łł*ł*
(miejsce .'truani"niu.'il";ilili.;i;oł;iiiliiji'"""''"' ........|'

osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzające-
go gminną osobą prawną orai osoby wvdaiłcej
decyzje adm inistracyjne rłr im ieniu wóita

_ stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozponądzenia.

5.2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo_
szenia.

ł,ł*#"ź,ptilr.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz_ądzie gminnym (Dz. U. z 2oO1 r. Nr 142,poz' 1591 orazz2oo2 r' Nr 23, poz.22ó, Nr62, po.z.558, Ńi1ls, po'.99{, !, 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.l806),
iff:{ffi[;:.ł:;,J:li,H:i:Jilr;.nl i" óó"iiaiń'."r,oo-Ją." w sklad matz'elisiiel ń"polnosti .iJńLo*"i
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Zasoby pieniężne:

- środkipieni

I ł l ł

_ środki pieniężne zgromadzone wwatucie obcej: .........*teł}........d,&.eąq..UJ

ll.

n 
" 

**o, *, ..,.{""r#sf-r. .*,.{...... ... .'... p,l.ł}..*: łą,ł*rł#... ..

3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytutu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: """"""""'
4. lnne nieruchomości:

I t!.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ_

rych uczestniczą iąkie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż 1o%o udzialów w spótce:

Ztego tytulu osiągnąlem{ętam)w roku ubieglym dochód w wysokości: ...'.............

Posiadam udzialy w innych spólkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udzialów:

' .....''. ł#,+h....'..ł#glń"gxg
\'+=

2.

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:"'""""';""'
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lv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

:::::::::::::::"#:-;#:;;;ii:]:::::::::::::::: :rl.j

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spólce:

Z tego tytulu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

' ::::::: : :::: : ::H.T::*##::::- :::::: ::::: ::* I ::::::: ::::
V'' €'

V.

Nabytem(am) (nabyt mój malżonek, z wylączeniem mienia pzynależnego do jego maiątku odrębnego) od Skar-
bu.Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorijtnlgo, ióń związków lrib od komu-
nalnej osoby prawnej następuiące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przet5rgu _ nalóży podać opis mie-

&J .-r

Ztego Mutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vt.

1' Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pnedmiot dzialalności):
....,ax&,.......d.&,6 s aq.

_ osobiście

_ osobiście

Ztego Ętutu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ,......'......''.
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot działa]ności)' ...'............'

tJ -ł

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vil.
W spótkach handlowych {nazwa, siedziba spótki):

_ jestem czlonkiem zarządu(od kiedy):...''............:1...:_'..'......'..
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- jestem czfonkiem rady nadzorczei {od kiedy):

-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy): ........:...........
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.....&ł/**..'.&1r**.....


