
Dziennik Ustaw Nr 34

s 'l' Określa sig wzory formularey oświadczeń
jątkowych:

1) radnego gminY,

Na podstawie art. 24h ust.13 ustavvy z dnia 8 mar-
ca '1990 r. o sarnor?ądzie gminnym {Dl' U. : 2001 r'

Nr 142, poz. 'l591 oraz Ż ?0OŻ r. Nr 23' poz. 220, Nr 62,
po2.558, Nr 113, poz' 984, Nr'153, poz. 1271 iNr2'14'
poz. 1806} zarządza się, co następuie:

osoby zarządzającej i członka organu zarządzaiące_
go gminną osóbą prawną oraz o*oby wydającej
óecyrie administracyjne w imieniu wóito

_ stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

* 2219 **

z82 r ł-A- -* 
- -i. !, !ł wI, 

"' --tRozPoRIĄozElllE PftEzEsA RADY MlNlsTRÓw

z dnia 26lutego 20S3 r.

w sprawie określenia rłłzorów formutarzy aświadczeń maiątkowych '?sĘ!P, 
g*ig, yóita, z1st?qcy wóita' se"

i;;i;;; ńin* srrErułl' ńioi, t i*'o*nłxa jednostki orginizacyinófgrn-mlnf,TTd'E'y_zarządzającei icrlonka cr_

g;u i#ąo.ują"*so gminną osobą prBwną oraz osoby ivyd*iącii deiyzie administracyine w imieniu wóita

2} wóita, Zastępcy woita, sgkretarza grniny' skarbnika
gminy, kierownika ied nostki organizacyi nej gminy'

m3_ ! 2' Rozporządzenie wchodziw życie z dniem ogto'
szenia.

Prezes Bady MinistrÓw: Ł. Miller

Zalączni('i do rolponądzenia Prezesa Harty Ministrów
r dnia 26 lutego 2003 r. (Poz. 282)

Załą*nik nr 1

WZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gmin Y*.,Hi,J,rerri*..........., 

dnia
{niieiscowość}

Uwaga:

t. osoba *ktadająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnegc z prawdą, starannego i zupelnogo wypalnie_

nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konŁretnym przypadku zasto*owania, należy wpisać -nie doW_

czy".

3' osoba skladaiąca gświadgeenie obłwiązana ie*t określić przynoleżność poszczegó|nych skłsdników Taiąt_- 
ło*vgłl. c""i."ao* i iobowiązań do ńaiątńu odrębnegó i maiątku obiętego rnalżeńską wspótnością ma'
jątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowyrn dgtYczY rnajątku w kraiu l za granicą.

s. oświ*dczenig o stanie maiqtkowym obsjmuie również ''/''i€rzytalności pienięźne.

6. W częśłi A oświadczenia eawarte *ą inforrnacje inwna, w Gręśtl B rłś informacje nioiawne dotyczącs *dro_

su eamiesrkanta składaiącęg$ oświadczenio ora: mieism potożenia ni*ruchnrno$cl.

czĘśc A

Ja, niżej podpisanyta),

* ,..............M.

{rnieisco zatrudnienia, rlanowisko lub funŁcił}'.

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy:dnia 8 marca 1990 r. o samorządzio gminnym {Dz. U. z 2001 r Nr 142'

poz. 1591 orazz2002''Ńr:s, paz.22ó,Nr62.po'.ssa,Nr''l13,poz.984,Nrtś,q'poz'1271 iNr214.poz'1806)'
;;;lJ"d 

' 
;.1 24ń t*j ";i;*y-;ińiaJ.'i*, 

źe posiactamwchodzące w sktad matżeńskisiwspólności majątŁowei

iriń stanowiące mó} maiątek odrębny: i

:
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..,...t łąa.ł.lwL ur,rrnl..'.......

* papiery wartcściowe:

na kwotę;

n.

1.

2.

3.

tytul prawny,'.........'.|n*łł- . ..'.{P

Z tego tytułu osiągnąlem{ętam} w roku ubiegtYm przybhÓd i dochód w wysokości: ...".......'.."".

o wartości: .Ml.'

llt.

'l. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ"

4,

Z tego tytulu osiągnąlem{ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokoścł: .,.............l.lłtt. y(ł

andlowych _ naJeźy podać liczbę i emit€nta udzialów:

""""/łźI't"d^ilrt''"/
2' Posiadam udrialy w innych spółkach h

Z tego tytulu osiągnątem{ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokości: eAę



Poz.2BZ
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tv.

1. Posiadam akcie w spÓlkach handlowych z udziałenr gminnych asÓb prawnych lub przedsiębiorcÓW w któ_

rych ucrestniczą tałie oscby"* należy.podać}czbe i emitenta akcji:

.:::::*:::::::::'::::,.;;,j::;ł:..h:ł::-]]::]::::::...'.....'...

;;;; ;; ;;;;;;;;;l;;;''*;; ;;; ;;'; ;;;;;*;;;;;;,'- :-.. ..' l^i' d,Ę;ł

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych * należy pr:dać |iczbę i omitenta akcii 'r'uł|0""

z tego tytutu osiągnąłem{ętam} w roku ubioglym dochÓd w wysokoŚci:

V.

Nabytem{am} {nabyt mój małżonek, z wyłączeniem mignia przynaleźnego do iego majątku odrębnego} od Skar-

bu Panstwa, innej państwowei osoby prawnej. jednostek samorządu teiytorijlnego. ich związków lub od komu-

nalnei osoby prawnej następuiące mienie, r.t'iió ["Jl-galo zbycirrw drodze przetargu _ należy podać opis mie_
nirnui osoby prawnej następuiące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu _ nalęzY pogac Upl5 Il}lU_

...,J..............

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczą {należy podac iormę prawną i przedmiot dzialalności): '""""'""'''

*osobiście.,...'....'..''...;. /.uy "wr{ł$'"'

* *;;;;;; ; ;;;;;;;;;'. ..' "' "".'..'' .''-'-/ł!'i''{,łt

z tego tytulu osiągnątemtętam} w roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysokości: """"'"''""'

e' zarziozam deialalnością gospodarczą lub iestem przedstawicielem P'|ri:"l?::ikiem 
takisi dzialalności {na'

leżypodacformęprawnąiprzedmiotdziałatności):'..'.'.'...'.'.".'./LĄ4'(...rLuT"|

* wspólnie z innymi osobami

Z tego tYtulu osiągnąlem{ęlam} w roku ubieglym dochÓd w wysokości: ''""""""'rłMa'Y'"ł

vil.

W spÓlkach handlowYch {nazwa, siedziba spótki}: ''"''"'' e.łł,qfut/,,ę.
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Z tego t1,tutu osiągnąiem{ęiarn) w roku ubieglym dochód * *rJ;;;;r','.'.:""^,'.'...'../rri'.''irłĘ"{

vilt.

?o2.282

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i poryc;ki oraz warunki,

:: :::::: :::::: :::::::: :::::: j]]l ]j]] ::: ":ffii:WW ] ::::1 ::::kości):'/ ". "'r"''l'



* 2Z?3 -
Poz.282

Dziennik l"Jstaw l{r 34

cztśl B

Powyżsre oświadceerrie skladam świadgmY{a},.iż na po$stawie art. 233 3 t Kod*ksu karn*go ra podanie nie'

p*wav lub rataj*nie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoś*i'

a]*ń*... l.ł..- a.g'... ?"..a ?
tmiaiscowoś4. dar*}


