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RozPoRzĄDzENlE PREZESA

wFł

osoby zarządzaiącej i członka organu zarządzające-.

óó-órninną" osóńą prawną oraz osoby wydającej

óecizje administracyjne w imieniu wójta

- stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

5 2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto_

szenia.

z dnia 26lutego 2003 r'

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radne_go gminy' wóita' zastępcY wóita' se'

kretarza gminy, skarbnika 9miny, łi"ro*nili"iJ"-Ńi.loi'g"nizacyinejgmińy'ósoby zarządzaiąceii czlonka or-

ganu zarządzaiącego gmińną osobą pra*ni'"ńz-osouy i^/yda#;i de-cyzie'administracyine w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust'13 ustawy z dnia 
-8^T_"'

ca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 200'l r'

Ńi lłz, poz' 1591 orazzzOÓ2r' Nr 23, poz'22o' Nr 62'

po.. SSti, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214'

poz.1806) zarządza się, co następuje:

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

1)radnego gminY,

2} wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika-' 
s "ii"y-iierownika 

iednostki organ izacyinei g mi ny'

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z.dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U' z2oo1r' Nr 142'

poz. 1591 orazzzooz'r.Ńrzi,poz.27ó,Nr6ź,poz.ssa,Nr.113,poz.98.4,\r15.|,poz'1271iNr214,poz'1806)'
;J;ili; ,ii.1łntej ustawv óświadczam, ińósńa"*'wchodzące w sktad matżeńskie'iwspÓlności majątkowej

lub stanowiące mó| majątek odrębny:

Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2oo3 r. ląoz,282l

Zalącznik nr 1

WZOR

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE ą .-'----i"an"go gminy 1l 
t......... a^l^ L.2,,.ł:ł;3,p!.L.,.,{-łt'l$#;;

Uwaga:

1. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie'

nia każdeiz rubryk.

2' Jeżeli poszczegótne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy wpisać ''nie dotv'

czv".

3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana_iest określić przynależność-poszczególnych skladników maiąt_

kowych, aocnooo-ii'="b;;''ą;ń d" ;"iąit' oJręunegó i ńaiątku obibteigo malżeńską wspólnością ma'

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

5. oświadczenie o stanig maiątkowym obejmuie również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacie iaw1e,_1v-":ry!:::ś_i:::.'11l::*::eiawne dotyczące adre'
'' U'ę-9l -::;;:;:_:i.^,i-e^'o. enia nieruchomości-
su-.-Jń-i eszltania skladaiące go oświadczenie oraz miejsca poioż

GzĘść A -"_i
r \rl

Ja, niżej podpi
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t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej:

- papiery wartościowe:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .....:.........:J

il.

1.

2.

3.

4.

ilt.

i.

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:..
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tv.

1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w któ-
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii:

akcietestanowiąpakietwiększyniż10"/"akcjiwspólce:

Z tego tytulu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

' ::::::: : :::: : :* ::::::::,:::: il::: _- :: :::: ::: :: :::::: l : : :: :: :::l:

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegĘm dMhód w wysokości: .'.........'.....

;il; ::::: : : : :,\',1-Ą': : a[b:;ił*ł**o{'_

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia paynależnego 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 podać opis mie-

vt.

1. ProwadzędzialalnośćgospodarczQ(należypodaćformęprawnąiprzedmiotdziatalności):.....'.......'.'.

_ wspólnie z innymi osobami

ZIego Ętuiu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ..'...''...''.'..
Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dziatalności): ...'..'....'...'.

2.

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego Mulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubieglym dochód w wysokości:

vil.

-::::::::::::::::: 
Illlll: ]l:::hXff[i *n x

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ^/ 
A,a.rv{"' j""""""-'
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Skladniki mienia ruchomego o wartości pówyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztoĘch, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

....LL.l..ę.......$..!..{j,'*.'ł1'.{.. }r.k|..
J i!

r



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2223 - Poz.282

czĘśĆ B

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


