
Dziennik Ustaw Nr 34

U rząd Gminy Reńsks Wieś

Wpł. 2ill0 -12- ? l

RozPoRzĄDzENlE PRĘzEsA RADY MlNlsTBóW

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawio określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnogo gminy' wóita, zastępcy wóita. se.
kletarza gminy.. skarbnika gminy. kierownika !ednostki organizacyine| gmińy, osoby zarżądza;ącli iiztońti or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydaiącej decyzie administracyjne'w imieniu wójta

Na podstawie art. 24h Ust.13 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarządzającej iczlonka organu zarządzające-
ca '1990 r. o samorządzie gminnyT (oŻ. U. z 200'l r' go gminną osobą prawną orai osoby \^łdajdcej
Nr 'l 42, poz. 159'l oraŻ z 2002 r' N r 23, poz. 22o, Nr 62, decyzje administricyjne wim ieniu wójta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.'1271 iNr 214,
poz. '1806) zalządza się, co następuje: _ stanowiące zatączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia.

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

1) radnego gminy,
2} wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

gminV kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Rady Ministrów: L. Mlller

załączniki do rorporządzenia Prozesa Rady MinistrÓw
z dnia 26 lutego 2003 l. |poŻ' 282,

załącznik nr !

WzÓR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
n

....'... dnia .ł i,..1!...!.!..,.

uwaga: 
(mralscowoscr

t' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iost do zgodnego z prawdą. starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie dotv-
czv" .

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynalożność poszczególnych 3kladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i malątku obiętego mię.ńslą wspólnością mi-
iQtkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraiu i z8 granicą.

5. oświadczenie o stanio maiątkowym obejmuie również Wierzytolności pienigżne,

5. W części A oświadczenia zawarte są informacie iawną w części B zaś informacje niejawno dotycząco adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.'

czĘść A

Ja, niżej podpisanvral, .''.....'......ttM )

po zapoznaniu się z przepisam i ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym {Dz. U' z 2001 L Nr 142,
poz..1591 orazz2002 r. Nr23, poz.22O,Nr6?, poz.558, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, poz. 1271 iNr214, poz. t806),
zgodnie z ań, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W sklad malżeńskiej Wspólności ńaiątkowej
lub stanowiące mói maiątek odrębny:

$ 2' Rozporządzenie wchodzi W źycie z dniem ogto-
szenia-

radnego gminy

(mi€jscowość}
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Zasoby pieniężne| i4fj i1 ( i-- il
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei: ...'.....'.'.':..]. .|'1.'.'.t.l.'..'..u'.'..'.........'......a.rf'n.iLir: lr.l:,r.

I

- papiery Wartościowe: ...l.t.';l-Lł' ,....-.:,4ł,"rrtvr.u.'. '..r.......Ć.Ł..E....'.q*'....r{;'i'ł''...:1.j,.r..]... 
j t' '.'.'..-'.! l \' ' t rl ń

:l,il_;;;;;:i;;,;- ;_::i-,:l_;'_ il _',,T;'' ;; ł,;;._i i]i: '," ';l' ' ''
'!

.
Ą

1. Dom o powierzcnnl: .........'lL'.i.1..l.v.... '........ m2, o wańości: .. .. 
"l'.......1 

['L..'Ll.('.r:-...'...'

2. Mieszkanie o powierzchni: . m2, o wańości: .........i....'......'........

lł
3. Gospodarstwo rolne: , I l

rodzaj gospodarstwa:....................................*.r......i.[r.i.r;.tl:r,'......................, powierzchnia:

z tego tytuiu osiągnąlemięlam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ............'........

tiJtoi tl: "t*1, '::tr..
I

- 2220 - Poz.282

4. lnne nieruchomości:
powierzch nia:

flt.

'l. Posiadam udzialyw spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, W któ-
rvch uczestniczą tąkie osoby - naIeży podać liczbę i emitenta udziatów:

;t:::ir:i|;yi

udzialy te stanowią pakiet większy niż 'l0% udzialóW w spótce:

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

2. Posiadam udzialy w innych spóikach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów:
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IV

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby _ należv podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spÓlce:

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochÓd w Wysokości: ..'.'........'.........

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia pzynależnego do iego maiątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podaÓ opis mie-

:::::::::::::::]1l]l]--. " .- -- -- .-- '--;* 'ilł;-..'-_;" :.-'-.-' -t4
..... ....'...'......../.....

vt.

1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): .....''.'...............''..'..

- osobiście :l.ćJ;;'"*..' uM"ł;'... ::'.n;;t.;ffi:

-;;;.;;;;;;;;;;;;;;; : :: ::; :ti;i
Ztegotytuluosiągnąlem(ęlam)wrokuubiegtymprzychÓdidochódWwysokości:.Il,..-.il'i,.}.:'1.J.iv.;.13riil(

2. zalządzam dziaialnością gospodarczą lub jestem pruedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ...'''''-..'..'..

""T'i" " "j;;;":::......:'.:....''':. ...''...iut'..' r.!ł|aĘ'

z tego Mulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: '.'.....'''.''.....'
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego t!^ulu osiągnąłem{ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:'...'. '''.........'.....

v t.

..../...........,.........,.................1..............

tx.

lnne dochody osjągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowei lub zajęć, z podaniem kwot uzy_
skiwanych z każdego Mulu: ........'........

skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0O0 zlotych {w przypadku poiazdóW mechanicznych naleźypodać markę, model i rok produkcii}: ....^..'.'.........................'........'....

x.
Zobolvjązania pieniężne o wańości povvyżei 'lo.ooo ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz warunki,
na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaizeniem,ił jitiej wyńkóścii, ... ....



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2223 - Poz, 282

czĘść B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie_

prawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

xńL . . h, ;'.......ł.0. ^'!2.'.,!p.: (podpls)(mi9jscowość, data)


