
Urąd Gminy Reńska Wieś

wpł. 201Ą -1?-- ?Ż
Dziennik Ustaw Nr 34

RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTBóW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formu|arzy oświadczeń maiątkowych radne-go gminy' wóita' zastępcy wóita' se'

kretarza gminY, skarbnika gminy, Lie.ownitl-iJ"""tii ;;'g;ni.z1Jyinei gmińy' osoby.zarządzaiącei i czlonka or-

ganu zarządzającego gminną osobą pr"*nl'ońi"ióuv i'va"iiól,i .i&yzii'administracyine w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust'13 ustawy z dnia 
-8-T_a'-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r'

Ńi rłz, poz' 1591 oraźrzoózr. Nr 23, poz'22o' Nr 62'

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

poz. 1806) zarządzasię' co następuje:

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

1) radnego gminY'

2) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika-' 
;"iil;;k'*'ó.hit . jednostki organizacyjnej gminy' Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Zalączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 t. lqoz,282l

7alącznik nr 1

osoby zarządzającei i czlonka organu zarządzaiące-'

ó;-ó.ińńą osóńą prawną.oraz osoby. wydającej

decyzje administracyjne w imientu wolta

- stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

5 2' Rozporządzenie wchodziw życie z dniem ogto_

szenia.

WZOR

Uwaga:

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

nia każdeiz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać --nie dotv-

czv",

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność_poszczególnych skladników maiąt_

kowych, oocnooo-ii;o!;*''ą;ń d; ;.'"ńili; "Jrińn"gó 
i ńaiątku obi_ętrigo malżeńską wspólnością ma'

iątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu 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""d;[ilł;'ą;;gó oswńoczenie óróz mieisca potożenia nieruchomości.

czĘśc A ,')

Ja, niżejpodpisany(a |,..-,1/.ł'&:..f: ,tł 4( ź' ..'ł{/?.'/k){ł'/.....'.....-{Lllą''z.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,4 ał. /!óół '*-....{./:łtpł./(r:{.('ł-....,....,..'.
u rodzony(a ) ..',*!- : -- -;...

...z.ł-p'r ? . :/' PK .' . kcł /-Pś,u .' ł'ł:łi{:":

po zapoznanlu slę z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie_gminnym (Dz' U' z2oo1 r' Nr 142'

poz.1591 orazz20oi;Ń;'a,póz.zzó,ruioióoz.558,Nr.113,poz.984, l'!r15'9,p.oz.1271iNr214,poz'1806)'
zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, i" óó"ńo"m'wchodzące w skład matżeńskiej wspólności majątkowej

lub stanowiące mój majątek odrębny:
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t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w watucie polskiej: ?a OtP

" " " " " "'; ") "':-"'j""""" "
p a p i e ry wa rtośc i ow e: ...'.......?. 1..'l- 7'......'.'.'

il.

1.

2.

3.

1il.

1.

Gospodarstwo rolne:
rodzaigospodarstw u;rrrff.r!,(-r..?r:'łłł.ł r.ł.p.....ł.?.(./.!.''{'.'.''.'.'..., powierzchnia:

lnne nieruchomościl

;;;,;;,:ł, ...3*ldr:pf,'K,....'.(/-€k{':Ż//''(..... ("-.|.' #*:'......

.'.....';...'..............'............{.;.,l.....,......'.'..,ó..:..,...........'...!..........''..

tytul prawn v'...'ł-'kź'/-ką'!,(...'.....ł.ł/y]..(...il/.#.€.{ł{d..'_l-..-...._.__-'._-'..'._..-._*-

Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w któ_
rych uczestniczą tąkie osoby- należy podać liczbę_i emitenta udzialów:

udziaty te stanowią pakiet większy niż 1a% udzialów w spótce:

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

' ::::::: 
- ::* 

* 
:: :::: :::::: "^ il::wF :frrł?i:: :::::: : :: :::::i::*]'

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



rv.

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

]:::::::::::::::::::::-::::::rłiŻ:":i3:ź7Ż"i?:::1
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spólce:

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

2' Posiadam akcje w innych spólkach 
^'""'"..::.p/:r..i.i5-ł.r'łŻ:;'ł::: ]:':::]]] ]l]1l .'..'. .'..'. . .'...'.' ...'. '.:

V.

Nabylem(am) (nabyi mój malżonek, z wylączeniem 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 podlegpto zpyciu w drodze przetargu * należy podać opis mie-

v!.

' ::::::::::::::]:::::::::::::i'::Wt9:;t?7yłłł::::::::::::::::::::::l] '::: :: : ': '

Ztego tytulu osiągnąiem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

- osobiście

Z tego Ętutu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ....''...'....'..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstgyicielerq p-eĘgryrppnikiem takiej dzialalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot dzialalnościl ......''K(.1:.''..A:ę{i.!.!.i......'..'....

_ osobiście

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

vil. ł </',^ 
^'-' -, 

, ' -

Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspólki):'.'..,...'...,'(!.f,..:I/.//.i.(.(.ź

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnąlem(ętam)'w roku ubiegtym dochód w wysokości:..

vilt.

lx.

Skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 oo0 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

iti?ąa,?;łT'.'pZłw" .łgr.'a,? .,ęiiłl?lii ':?,'? 
:'płd:;.oa'?-;-r-ł

""""""""7'

X.

Zobowiązania pieniężne o wartÓści powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

::::::::::::]: :::::::::::::::|]j].i|}łiI|'il:;1;;2;]:llll]]] 
*::::::::-:::-- -
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czĘśĆ 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.

łęr.?łr.e.ł"r.{(?:...'...{.('.'({,.erL, ,fu:ę.er#
(miejscowość, data) (podpis)


