
Dziennik Ustaw Nr 34 * 2219 *

2.8?

HozPoRZĄDlENlE PREZESA 8ADY MlNtsTRÓW

z dnia 26 lutsgo 2003 r'

w sprawie określenia wzorów łormularzy oświadczeń maiątkowych radn*go gminy' wóita, zaśtępćY wóita' se'

kratarza gminY, skarbnikg gminy. rierowniiaJeJilstlri oriinizacyineigmińY, ó'sopY zarządzgiłcei i crlonka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p.u**i i*' o'oov ivvu*iąćii óJcyzig administracy}ne w imianiu wóita

Na podsl'awie art' 24h Ust.13 ustawy z dnla 8 mar- osoby zarrądzaiącej icztonka organu zarrądza.|ącet

ca .1990 r. o samorząJ'l" g*ińnv* łń' U. r 2001 r' go gńinną osóńą prawną oraz "osoby 
wydaiącej

Nr 142. poz' 1591 orJ.-, zgóz r. Ni ze, poz'22o, Nr 62' óecyzie administracyjne w imieniu wójto

po2.558" Nr 113, po2.984. Nr 153, po2,1271 i Nr214'
poz. 1806} zarządza słę, co następui€: * stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

5 1' Określa się wzory formularzy oświadczeń ma_

iątkowych:
'li radnego gminY,

2}wÓjta, Ża$tępcy wÓjta' sakretarza gminy, skarbnika
gmi ny. kie iównłka ied nostki organ izacy! nej gminy,

i.,cl

s 2" Rozporządzenie wchodzi w życie z dniom oglo-
szenia.

Prgzes Bady MinistrÓw: L. Miller

Za'lącrni(:i do rozporządzenia Prezesa Redy MinistrÓw
r dnia 26 lut€go 2003 r" {poz. ŹB2}

Zatącenik nr 1

WZAR

ośWADczENlE MAJĄTxowE
radnego 9miny ;).i.*r*...,. r.,.i.l.:/.u.ł.t.ł.'...., dnia ..|..(.,?.1'!.!.!--qr.

" {n1ieiscowoścl

Uwaga:

!, Gsoba skladaiąca ośrłiadczgnie obołrriązana jast do zgodnega z prawdą, sterannBgo i eupelnago wypolnie'

nia każdeiz rubryk.

2' Jeżeli pcszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za:tosowanla, należY wpisać _nie doty'

czv".

3" osoba sktadaiąca aświadcaenie cbowiąeana iest okraślić praynalażnaść poszczególnych skladnikóY Faiąt_
kowych, dochodów i iobowiąza* uo riiaiątiu odrębnegó i ńaiątku obiętego malżeńską wspólnością ma_

jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczY maiątku w kraiu l ra granicą.

$. oświadczanie o stanio maiątkowym obejmuje rórnłnież Wi€rzytslnośłi pianięźne.

6' W części A oświadczenia eawarte są inlormacjo iawne, w tzęści B raó informtcie niojawno dotyczące adre-

*u tamigslk""i" 
"tr*ouią*go 

oświedczeni* óraz miejsca potcŹanb nieruchomości.

czĘśc A
)t

Ja, niżej podpisany(a \, ....k!."...l.,L'.(. ....,:..,. J*......(, i:. i'5. !; :.i*.5.

{mi*j$c$ ratrudnienia. stsnowisko lub {unkcio)

po zapoznaniu się z przepisami u$tawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorrądzio gminnym {Dz' U' z 2001 r' Nr 142'

poz. 159.iorarz2002r'Ńrzs, paz.22ó,IJr.6'poi-ssa,Nr'1]3,poz.9B4.Nrlsq,poz. 1271 iNr214.poz'1806}'

zgodnie z Ert. 24h t"j ;;i;wY ;j*iaJ"ii*, *-p6iiaaa* wchodiące w skład malżeńskieiwspÓlności majątkowei

iiJitino*iące mói maiątel odrębny: i
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;ń;;;;;;";-;;;-;, '''. ';,,lilił. iłi.ń.i]._. .....*ir-;'.i;-'il;;;'-,'*;: ''

. na kwotę:

o wańości;

il.

fś

3. Gospodarstwo rolne:
':, , Ći'.

Z tego tytulu oslągnąlem(ętam} w rr:ku *nlr.*gi,ym przychÓd i dochód w wysokości; .}.-v.l'Jj.1t7._!,.:..f..ź.f.fłt,ł.a,:

4. lnne nieruchomości:

ilt.

] ' Posiadam udziaty w spólkach handlourych z udzialem gminnyt*r mób prawnyrcłr ke przedsi1$Łrółt' w lto'

::: : : :::" : :::: ::-: : ::::: -_ 
:':", 1;:f: rpi: 

:: : 
*:: 

:::: :*
.1

udzialy te stanowią pakiet więksry niż lo% udziatów w spółco:

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2- Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych - należy podac iiczĘ iemitenta udrialoru:
-l .ł

,i )

;;;;;"*n;.;;;;;il;;;; ;;il; ;;; ;@;_: .:_* _*** -:- _ _-:



tv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udriatam gminnych osÓb prawnyeh lub przedsiębiorców, w ktÓ_

;::t:**o 
:::l: :::::Jf::,.'r-trfi::Jri ::l*: :::::,
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akcie te stanowią pakiet większy niż 10% akcii w spÓlce:

z tsgo tytułu osiągnąłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: '""""'""''"

i emitenta akcii; .........'......'

Z tego tytutu osiągnąłem{głam} w roku ubiegłym dochód w wysokosci:

vt"

1,

* osobiście

* wspólnie z innymi osobarni

Z togo tytulu osiągnąlemtętam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2.

Z tego tytulu csiągnątem{ęlam) w roku ubiegtym przychód i dochÓd w wysokości: "'"""'"''""

zarr'ąor"* dzialalnością gospodarctą lu! jestem przedstawicielem pe{nomocnikiem takiej dziatalności {na-

:::::::::]:::::*::::::::::::l':'łr:::i:Jjr-ł''.*''"''' '''': '''''''".' '''''''''" ' "''.'
.J

vll.

W spólkach handlowych {nazwa, siedziba spółki}:
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--- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...;....... ........

_ 'iestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tyĄutu osiągnąlem(ęiam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:........,.''......

wa ru nki,

lx.

Składniki mionia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku poiazdÓw mechanicznych należy
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ceęśl n

Pcwyżs .e oświadcz*nię składarn śrviadornY{a},.iź na podstawie art. 233 ś 1 Kod*ksu karn*go ea podanie nie-

prawdy lub ratajenig prawdy grozi kara pozbawinnia wolngśri'

t/1r,4'[:r...Q..&*r.
/ lpodpis)


