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z dnia 26 lutego 2003 r.

W sprawi6 określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych ]adnogo gminy, wóita, zastępcy wóita' se.
kretarza gminy-. skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyine| 9mińy, osoby zariądzaiące; iiztońra or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydająóej decyzii administ.acy|ne-w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającej iczlonka organu zarządzające_
99 1990 r. o samorządzie gminnym_(Dz. U- z "ll01 l. 90 gminną oso6ą prawną orai osoby ńdajecejNr 1 42, poz. 1591 oraŻ z 2002 r' Nr 23, poz' 22o, Nr 62, decyzje adm inistriiyjne rł-imieniu wójta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.'t271 i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuie: _ stanowiące zalączniki 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

gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

5 2' Rozporządzenie wchodziw życie z dniem ogto-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L' M//er

zalączniki do rozporządzonis Pr6Żesa Rady Ministrów
Ż dnia 26 lutego 2003 l.lpoŻ,282)

zaląGznik nr 'l

WzÓR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE

Uwaga:

U rząd Gminy Re ńska

wpł 2010 Ą?'27Dzienn ik Ustaw Nr 34

BozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADY MlNlsTRÓW

l. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeże-li poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zaJtosowania, należy wpisać -nie doty-
czv" -

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest określió przynaleźność poszczegótnych skladników maiąt-
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego milżeństą wspólnością ńa-
iątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również wienytelności pienigżne.

6. W części A oświadczeni8 zawarte są informacie iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.'

czĘŚć A

"" "'i;;;j;;;;;il;;;;;;;;;;;ili;i;i;;;;;i;ili"""" "" "
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2oo1 r. Nr 142,
poz..'1591 oraz z 2O02 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz, 1'271i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z ań, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące w sktad malżeńskiej wspólności ńajątkowej
lub stanowiące mÓi maiątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: .....'...'.lQpq.:'

* środki pienięźne zgromadzone w walucie obce.i: .'.'.....'.'h.{..ę. '..d,.e.(3.c.lg

........ na kwotę; ....t'Q''..Q''l'3.,.A'3.'.Ę'.'..,ł.'ł'p.ó.T*ł.-{a,s*o.*ł'',

.

1. Dom o powierz 
"nni, 

..-k.8''Q'.'.''.i...........'..... m2, o wańości: ''ł..5,Q'.,0aQ.':..u't.łł!ł',oa'..b*ntl,a.ł1'..'''.'

2. Mieszkanie o powierzchni: -'n.r.*.dr9ł5u7.. m2, o wańości:

Gosoodarstwo rolne:

rodzai gospodars twa: '. Q$rl.('mo'!.p'p 'ara.n 'ę,'. ....', powierzchnia, .'.80..ta.............

rodzaj zabudowy, .hndy+ki...tvtł.ln!.a,u-:t*:.*'.%.?3^z5I^oJ'JŁ':r.$aspo.dar'c.ŁŁ.'.....'.--.'..'...'..'
Mut prawny: '.'t.).pAł.Ł1.95.(.'i.. '.|Ąs'p.?.L-h2'p.^s.^.a9'(.,''..-.;'.'.d.? I clf.z'ąlr].?+.-......-.''

z tego tytulu osiągnąlem(ętam) w roku uĘłegĘra-przychód i dochód w wysok "s.,,Ra.ow'.:liśaóą''').'
lnne nieruchomości: o'eiLrĄ- ' ' l

JJ

l,

1 . Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, w któ'
rych uczestniczą tąkie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziaiÓw:

o wańości:

udzialy te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów W spólce:

z tego tytulu osiągnąlem1ęiam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .....'.....'......'.

' :::::::' ::::l:- t::::: :::lliliiiJli;"r:i;;1::: ::::: :::": :'":::::: ::T*\, l

Z tego tytulu osiągną'lem{ęla m) w roku ubiegtym dochód w wysokości:.. '. '.. '.'.''. '... '.' '. '



- 2?21 -
tv.

1. Posiadam akcje W spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

:::::::::::r::::r::::::-_::::::;i:il:;ys':;::":::r:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spólce:

Z tego twulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ..'.''.......'''....,..

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podaÓ liczbę iemitenta akcji: .....'.'.............,n
'.''...'.''..,,'.' &.*9'.r. Ą'ł?. +

z tego twulu osiągnąlem{ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...'.'......'....'-..'

- osobiście
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z tego tytulu osiągnątem(ęłam ) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ...'.....''....'...
zarządzań dzialalnością gospodarczą lub jestem prz edstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dz|alaIności): ..'.....-'....'..

_ wspólnie z innymi osobami

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w Wysokości: .'............'...''

vn.

Nabylem(am) (nabyt mój malźonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego} od skar-
bu Państwa, innej państwowei osoby praWnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przet3rgu - należy podać opis mie-

.......'...,czia7ką....z*{"'*rLł.uso.;*^..L(1.,/a.,.l.3.8.x.r..'.a.d.5k...P..q^'ł'ł.ęła..-...'.'tł-i.al^o;ć.'''.......'....'.

'.'.'..''.*łi.aZ.ka....tt..o'(*a...'.......'..'...,'p4..łp.'4.9'1b.ł.'.ad..śk^Polkt,s.o'...'..'..'rńo,s!4p.9r'.,.'....''.'.''..'..
'''...'.'dł.,''c,Z.ka'....x'płiaa.'''''..''....'..'23',!-L''\aQuy'''ad5'k'P.ąąlłła.,..''.'..ąsłó'T]:'f,-q:hp.ł'ł.'..'''.
..''.'..'dz.i|,c,'ł-.'ka.....v:'o'Łlzl.ą.'....'''..''.'...2-.fl'p.?.':z00.ł,.'.o'd,J.k,''P.oi.sł.,ła".....''.tśp"i.,i.usoę.ł|;.....'

vl.

':::::::::1:]1:::::::::::::|:|':;i;::ł::ł;:iJT::::::l]ll1l]1]i]]1'.; '' ' ' :

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ....'...nn.*. eo t rrot
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- jestem czlonkiem rady nadzorczoj (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

z tego Mulu osiągnątem(ęiam} w roku ubieglym dochód w wysokości:.

v t.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub inne| dzialalności zarobkowej lub zaięć, z podani€m kwot uzy_
skiwanych 2 każdego Mulu:

tx.

skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy

x.

zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na .|akich zostaiy udzielone (wobec kogo' w związku z |akim zdarzeniem, w jikie; ,,rnysbtóscii:

...'l..!ł.:ę,.ctłł.nia J^'ąilł7*"-. łak7!".,1.ń.'...t^'ą.'!'z'^,/r.urP.''''''....'........'..'..''.
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czĘśĆ B

Powyźsze oświadczeni€ składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnogo za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

...k-qńn.!!..e1***... V


