
U rząd Gminy Reńska Wie:'

wpł. 2010 -12- 21
Dziennik Ustaw Nr 34 * 2219 -

282
RozPoRzĄDzENlE PREzEsA RADY MtNtsTRÓW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych ladnego gminy, wóita. zastępcY wóita' se'
kreiarza gminy, skarbnika gminy. kierownika iednostki organizacyinej gminy. osoby zarządzającei i czlonka or-
ganu zarźądzaiącego gmińą osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzie administracyjne w imieniu wóita

Na podstawie art.24h ust.13 ustawy z dnia I mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r
N( 142, poz.159'l oraz z 2002 r. Nr 23, poŻ.22o, Nr 62'
poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214'
poz' 1806) zarządza się, co następuje:

5 1. określa sie Wzory formularzy ośWiadczeń ma
jątkowych:

1) radnego gminy,

2) Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

Uwaga:

osoby zarządzające.i i czlonka organU zarządzające-
go gminną osobą prawną oraŻ osoby wydającej
decyŻje administracyjne W imieniu Wójta

stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5 2. Rozporządzenie wchodziw życie z dniem oglo-
szenia.

Prezes Rady MinistróW: L. M/'//er

Zalączniki do rozporŻądŻenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

zatącznik nl 1

WZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego qminy' 

!y] ą li-s'+i'ę;Ę'""' '""" "' dni" ] !"'1'?"'39!9' 
''(miejŚcoWośc)

1' osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą. stalanne9o i zupelnego wypelnie_
nia każdei z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym p]zYpadku zastosowania, należy wpisać.-nie dotv_
czv" .

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników maiąt_
kowych. docńódów izobowiązań do maiątku odrębnego imajątku obiętego malżeńską Wspólnością ma'
jątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.

5. ośWiadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również wierzwglności pienieżne.

6' W części A oświadczenia zaWańe są informacie jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-
su zimieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.

czĘśc A
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{miejsce zatrudni6nia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnymlDz.-U.z2001 r' Nr 142.
por. isst orarrżooż r. Ńr 23. poz. 22o, Nr 62, poz.55B. Nr'l13,poz.984, Nr153,poz. 1271iNr214, poz. 1806).

zgodnie z art' 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W sklad matżeńskiej WspóIności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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t.

Zasoby pien ięźne:
3,-. J.JU'\iJ 2 L - wŚ1rj1 wŁ^ŚŃ\- 

'L 
Ż łłąż

- środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: ..]Y_:.Y-Y.Y:YY.'Ż-5'.'-.Y)l]9_9.Yf tS-|.9-:il..i'..|]E.łĘ]:]

. Ntr: )OryC2y

na kwotę:

.

Ą1. ok )OavwJ,waz,,

tytuł praWny: .'.Y.:.i.qr-Ygn":|..o-:i...i.' łę.łĘŁ
2' Mieszkanie o powierzchni: ł]=..'}9.II.91'y-... m2, o wartości:

3. Gospodarstwo ro lne:

rodzaj gospodarst*u, .....' '9|Y|.].....B.Y'!'.'_{I-.. '... '.. '. '. ..', powierzchn a:..1.'''].?.ł'_6..h:.... ...

' r/ --r

Z tego tytulu osiągnąiem (ęiam ) W roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:
.l]Ę 9 ]),lf .łI'ł.ł...........

D2 teP g4tO

t.

1.

NlE DoT yc Ł/

udzialy te stanowią pakiet Wię<szy niż 'l0% udziałów w spótce:

o Waności:

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wYsokości: .......................

Posiadam udziały w innych spótkach handlowych - na eży podać liczbę i emitenta udziałów:

Posjadam udzialyw spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą tąkie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta udziatów:

NlE DoT,yĆ Ły

z tego tytulu osiąg nąlem(ęla m) w roku ubieglym dochód w wysokości:....' '....-....'.......'
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IV

1. Posiadam akcje W spółkach handlowych Ż udzialem
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i

gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, W któ-
emitenta akcji:

Nlź DoI/L)y

akcje te stanowlą pakiet większy niż 10% akcji W spóice:

z tego tytulu osiągną|em(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: '.'..._......''......'.

2. PoSiadam akcje w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..'.'..........'..'''.'-....'..''.'

N te t-aiYc Ly

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam ) W roku ubieglym dochód W wysokości:

Nabytem(am) (nabyl mój matżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do iego maiątku odrębnego) od skar
bU Państwa, innej państlvowei osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnei osoby prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mie-

vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): .'''.'''....,..'......'...''...

z tego tytutu osiąg nątem(ęła m ) W roku ubiegtym przychód i dochÓd w wysokości: .......'.....'......'

2' zarządzam dzialalnością gospodarczą lub Iestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej dziatalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności):
rv/E Do r/ Czy

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód W wysokości: '..''..'.....'..'......

vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .....'..'.'..'....'

N/t )oryc2y
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* jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytulu osiąg nąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód W Wysokości:'....'.......'........'.

v t.

lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dziaialności zarobkowej lub zaięc, z podaniem kwot uzy_

{||.4.1ż.ę9la.Ł-.r{lĘ..ł..].|.l.q(.r-..<.Ą.lB.9.D|tlĘł]Ą'.W..ag.łł9lę...5.ł!.9.Ę..\{..K.0'.Y9BAłlF.'.-'i.9:'Y99.".1|..ł]--.y.9-\Ł;.
71ps'rO\Ć .' MĘŁJ'1 Dtern 

'.1r5p16c) 
_ jro'o.J?i- -\łsPoLk/,/A(l\'l\l Ż In'- )-|4

W/NROlwbJENrE t',t ?A - q5. ti5.JU ri - wSpjkvJLAs,\ai(
ElYLl:yl VA^ FĘ? * - 4ą vL),)LŻ1 (NLłlu)- wsPÓvvt-^ lNo|1 |YAt ?E'..lsKA

lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powYże.i 1o ooo ztotych lW przypadku pojazdów mechanicznych naleźy

...łł.Y.-o-|j:9D_...\?,_\.ęP.9.YŁ...|9B,}...Ę99.Y.l -: :2oo3 e] wĄRIg.}i..9F_..'LL]9-Y.?l.?P.*

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz Warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w iakiej wvsókóscii:
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czĘść B

Powvźszeoświadczeniesktadamświadomy(a),iżnapodstawieart.233s1Kodeksukarnogozapodanienie.
piu*Oy luO zatajenie prawdy grozi kara pozbaw'enia wolnoscl'

wrEV SzvcE ,DN- .2t.',ll-r.Ol\De.
-._--...'......,..........;....

(migiscowość, data}

vLÓWa- Nob.dpl]Ł


