
Dziennik Ustaw Nr 34

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radne.go gminy' wóita' zastępcy wóita' se'

kretarza gminy' skarbnika gminy, tierownilliaiJ"*ti.i'.i'g1;ni.z1dviry!gmńy,-osoby zarządzaiąceiiczlonka or-

ganu zarządzaiącego gminną osobą pr"*"i'"ńi"ś"ov in'vo"iąóli óa-cyzie administracyine w imieniu wóita

Na podstawie art.24h ust-13 ustawy z dnia 
-8 T-"'

ca 199ó r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r'

Ńi rłz, poz. 1591 orażz2OÓ2 r. Nr 23, poz'220, Nr 62'

pó'. sEd, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214'

poz. 1806) zarządza się, co następuje:

osoby zarządzającej i cztonka organu zarządzające-

óó-ó-inną osótią prawną.oraz osoby wydaiącej
decyzje administracyjne w lmlenlu wo;ta

_ stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

5 1. Określa się wzory formularzy oświadczeń ma- 5 2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

jątkowych: szenia'
ogto-

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zatączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2OO3 r. (Poz' 282)

&alącznik nr 1

WZOR

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE-- 
radnego gminy 

?r.yy.p,.ł.y.:.lq.x.tł.. ,dni^/:.3..:..!.-*......*r''''

Uwaga: 
dmiejscowośc)

1. osoba skiadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego ż prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-

nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dow-

czv".

3' gsoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność.poszczególnych skladników maiąt'

kowych, dochodó-i i;"b;;'Ę;ń a" ń"iąiiu oaręunegó i ńaiątku obiętego małżeńską wspólnością ma-

iątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraju i za granicą'

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawarte są informacie jawne' w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-

su zamieszk"ni"'"ń"łiią""gó ós*i"o"'enie óriz mieisca potożenia nieruchomości'

1) radnego gminY,

2} wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika j ed nostki organ izacy; nel g mlnyr

i Ll o \p c,3,.o,",t q,q '!7rń.('..':'.......rj'*i.y.'*' 
4..:......*.W.|.:..............''

...:.:...........'.'..i\....-.'...'....

po zapoznanlu slę z przepisami ustawy z.dnia 8 marca 1990 r. o samolządzie_gminnym (Dz. U. z2oo1r' Nr'l42,
poz. 1591 orazzzoozr.Ńr23,po7.zzci'trlr62,poz.558,Nr.'|13,poz.98.4.;Nr1!.1,Ę:1. 1271 iNr214,poz'1806)'
;ńb;G i .ń złnt"j ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej wspólności majątkowej

ltJb stanowiące mój majątek odrębny:
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3.

4.

il!.

1.

2.

Posiadam udzialy w spótkach handtowych z ud.zialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w któ_rych uczestniczą tąkie osoby - nalezy podać.liczbę i J.ituntf udzialów:

......-........1.....................

udziaty te stanowią pakiet większy niż 1oo/o udzialów w spóice:

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.'.............

Posiadam udzialy w innych spótkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzialÓw:
....... ..''...... *:1is..... ilk ś':i. :.t:.:1,........'.'.

1.,

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:.........'...........'...



tv.

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

::: : :::::: :::: :::: ::::] - "':*! :"Tńfi :iil: :]::::: : :::'(ł {l
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akcjetestanowiąpakietwiększynlż10o/oakcjiwspólce:

Ztego tytulu osiągnątem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .'..'.'''..
.-l !

,Ą^Ą'(- v\'(ł.ą i-l',ą/'"j"""Ą'

Ztego tytulu osiągnątem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

V.

Nabylem(am) (nabyt mój malżonek, zwylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mie-

:::::::::::::::::::1 . - __- ._ .,*;. ,::*i*;'".,"'il 'il""'

vl.

1.

_ wspólnie z innymi osobami ............../!14'+........vh.Ł1.:.Ę..''......... '......'.''..'..'.......,.'':

Z tego tytulu osiągnąlem{ętam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ..Ekilłii.ll''.'.....i.{..5.{'ł,ił
Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstarłicielem pelnomocnikiem takiej dziatalności (na-
leży podac formę prawną i przedmiot dziaialności): ..''..'..........

- l ^r- " " . ,

\l tl

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vil.

W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .........'........'tl,l c ;_Li,t q '- l^Ą.r(
_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy):

Z tego |Ąulu osiągnąlem{ętam)'w roku ubieglym dochód w wysokości:
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czĘśl B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

P-M'
]-_--'_'::


