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nozPoRzĄBzENlE PREZESA RADY MlNlsTRÓlY

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadcreń maiątkowych radnego gminy, rłłóita, ząśtępBY wóita, se"

kretarza gminy, skarbnika gminy, ttierownira ieJnostłi or}inizacyinei grnlny' 
":o}T 

zareądzaiącaj i crlanka or'

ganu zarządza;ącego'gmirilą ocobą p."*ni'oii' 
""ouv 

&vaaiąóli óJcyzls administracyine w imienlu wóita

Na podstawie art. 24h ust.'l3 uslawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającej icztonka organu zarrądzaiące_

ca 1990 r. o samorląJ'i* gńi"nym tDz. U" : 2001 r' go gminną 9"9ńa prawną oraz osoby wydającej

Nr 142, poz. 1591 oruu, eoóz r. Ni za' po..220, Nr 62, óecirie administracyjne w imieniu wójta

poz' 558, Nr ]]3, por' 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214' nnuriqnp zełer-'zniki nr 1 i2 do rozoorzadzenj
poz. 1806}larrądza się, co następuje: _stanowiące załącznikinr 1 i2 do rozporządzenia'

5 1' określa się wzory formutarzy oświadczeń rna- 5 2" Rozporządzenie wchodri w życie e dniern ogto-

jątkowych: szenia.
't) radnego gminY,

2} wóita, ?astępcY wÓita, sekretarza gminy, skarbnika
g*i ny, ki e iownika iednostki organ izacyinei gminy, Prezes BadY Ministrow: L. Miller

Żaląclni(:i do rorponądzenia Prezesa RadY MinistrÓw
z dnia 26 lutego 2003 r {Poz. 2821

Zułącrnik nr 1

wzaR

ośWlADczENlE MAJĄ
radnago gminY

Uwaga: 
(nijejscoyvość}

1. osgba *kładaiąca oświad**nie obowiązłna jest do zgodnego z prawdą, starannego i rupełnago wyp*lnie_

nia każdei z rubryk'

2' Jeżeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanls, należY wpissć *nie {otY-

ęzY".

3' osaba skl*daiąca oświadc,zenie cborłviąeana iest okr*ślić preYnalażnaść.poszczególnych skladników maiąt_

kowych. dochadów i io|owlązań uo ,iiaiąłriu odrębnegó i ńaiątkłl obiętego małżeńską wspólnością ma_

iątkową.
4.0świadczenie o stanie majątkowym doty*zy maiątku w kraiu l za gr*nicą.

5. Oświłdczanie o stanio maiątkowym obeimuie również WierzYtelnościpianigżne'

6' lłY części A oświadłzenia zsułarte są inlormacje iawne, w rzt|c|B T1iiP'1T*ac!1"nieirwna 
dotyczące adre_

su:amieszk""i" 
"r,ńJuią"ęgo 

oswiaoczenie ó;iz miajsu polożenia ni*ruchomości'

Dziennik Ustaw Nr 34
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L

* środki pieniężne zgromadlone w walucie obcej: * ' .' 
p_.ł{'

.......*.".........{
ł

i.t.u.l*l"r*,:.t.

2. Mieszkanie o pawierzehni: '..'"....'.'..' m2, o wartości: ....''''......'..':*.t.......'. '..'....'...."..'{''.'

. lt
Gospodarstwo rotne: :

1t

Z tego tytulu osiągnąlem(ętam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ..'"..."..."..."'

t\

I lt.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ"
rych uczostniczą takie osoby * naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:

udziaty t€ stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce:

Z tego tytulu osiągnąlem{ęlarn) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: '.,"'...'.''.'...



tv.

1' Posiadam akcje w spÓtkach handlowych z udzlaionr gminnych osób pr*wnych lub przedsięlriorców' w kló'

rych ucrestniizą tat<ie osoby * n*leży podać iiczbę i emitenta akcji:

akcie te stantrwią pakiet więksry niż 'l0% akcji w spólce:

z tego 1ytułu osiągnąłem{ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości: ""'"""'

* 2221 * ?a2.282
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vt,

1" Prowadzę dzlalalność gospodarczą (nal*ży podac formę prawną i przedmiot działalności): ""'""'"""'

' ::::::::::::: ::*:*: :::::::::: - ::::::::::::::i:;::':lll llli - ". - - -

ilł
Z tego tytutu osiągnąłemtęłam} w roku ubiegtym dochÓd w wysokosci: ""'""""""

V.

Nabytem{am) {nabyl moj matżonek, z wylączeniem mi*nia przynależnego d9 ieso majątku odrębnego} o'd Skar_

bu Państwa, innej pań*twowei osoby prawne|, iednostek sarnorządu teą4oriaInego, ich związków lub- od łomu'

nalnei osoby prawn*j następuiące rnienie, r,*iió poor*gało zbyciu w drodze przetargu _ należY podaĆ opis mie_

|ł

**;;;;;;;;;;;;*;;-;;;;; .:' "' : ;; ';t;ii'Ę '' ':' '',' ' ' ''''.''' '.' ' _r;i;i^*"!

z 1ego tytulu osiągnątem(ęlam} w roku ubiegtym przychÓd i dochÓd w wysokości, i:JłĄ'lł: l ,rf {!'sry'ł

' 
f#$$i 

*f.T:*: n' śl j:Łf*i**... '',", 
il'=. 

li. 

. 

: 
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: :'....-..'-

.....".........""i..

Z tego tYtulu osiągnąlem{ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokości:

vil.

W spólkach handlowYch (nazwa. siedziba spÓlki):

'$ ł""
* jestem czlonkiem zarządu (od kiedy}: ':'ł''f""""''l:'il'q! ?
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

* jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytulU osiągnąlem1ęłarn} w roku ubieglym dochód w wysokości:'."...."...'."....

vilt.

lnne dochody osiągane z tYtulu ratrudnienia lub innej dzialalności zarobkowei lub rajęc, z podaniem kwot uzy.
skiwanych z każdego tytuiu:

,b''u!.nl......,L,.&,.en;" t )ĄĄ,ł . * r ą?,' .]... 1' ',.Ti-!n-u,,

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych {w przypadku poiazdÓw mechanicznYch należy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz warunki,
na jakich zoslaiy udrielone {wobec kogo, w związku r iakim zdarzeniem, w jaki*j wysokości):
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cu*ść B

Powyż*ze oświadceenie skłn arn świado,rny{*}'.iż rra płdstawie srt. ?33 $ 1 Kod*ksu karnego ra podanie nie-

praway lub zat*jeni* prawdy grozi kara porbałvienia wolności.

{rnisi$cgwość' dat*} {podpie}


