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282

RozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADV MlNlsTBóW

z dnia 26lutego 2003 r.

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

kretarza gminy, skarbnika gminy, Li"rownili" i;d"""iii-";'ńnizady;ne1gmńY, osouy zarządzaiąceii czlonka or-

ganu zarządzaiącego gminną osobą pr"*ni'Jr"i"iiov i.va"iiólii ó&yzie'administracyine w imieniu wóita

Na podstawie ań' 24h ust'13 ustawy z dnia 
-8_T_u*

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

Ń i 4'. poz. 1591 ora'z z 2Oó2 r. Nr 23, poz' 22o' Nr 62'

por. s6d, Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214'

poz. 1806) zarządza się, co następuie:

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

1) radnego gminY,

2) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika-' gniily-iieńwnika jednostki organ izacyjnej g miny'

osoby zarządzającej i członka organu zarządzające-

ó;-ó*i;;ł osóńą prawną or.az .osoby. wydającej

óecizie administracyjne w imieniu wójta

_ stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozponądzenia'

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-

szenia.

Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2OO3 r- lqoz,282l

Zalącznik nr 1

WZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

dni,Z'z.t.ł:ł|i!.,'radnego gminy 
"{t**ś':..h*.I

(miejscowość}

Uwaga:

1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie-

nia każdeiz rubryk.

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

czY".

3. Osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność'poszczególnych składników maiąt-

kowych, dochoaó-iJ;b;;ń;ńa; ilńil; oa-riun"gó i majątku obi'ętdgo malżeńską wspólnością ma'

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

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również wierzytelności pieniężne'

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

su zamieszkania slńaalącego oswiaocienie órjz miejsca pólożenia nieruchomości'

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .''',k.j::t''ś....'..qi'iT::t.sJ:.i"""r'J"".t':/'

il,

1.

2.

3.

4.

Z tego tytutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegiym przychód i dochód w wysokości:

(\lnne nieruchomości: !t*t'r- lr *i--t
powierzchnia: .........................................:

ilI.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z ud.zialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w któ_rych uczestniczą tąkie osoby - należy podać liczbę i ńitenta udzialów:
...;...!:l. Ś.'....C.k:.:Ll:ł.:..l....',.ll

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udzialy w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:
. Az. g.,"Ś. . .'. { {.'.t';' i . i'''*r.(\ (.r

Z tego t}Ąułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2221 - Poz.282

tv.

1. Posiadam akcje w spólkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcjetestanowiąpakietwiększyniż10%akcjiwspótce:

Zlego tytulu osiągnąlem(ęłam)w roku ubieglym dochód w wysokości: ..'........'.''..

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

Z tego Mutu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .'...''......''..

V.

Nabylem(am) (nabył 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 mie1i! które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-
nia i datę nabycia, od kogo: .../*vv*'.'.*19V1S*.;r...'.( ) (-,r

_ osobiście

vt.

' :;:::'"''qi':l1i::ffi"#iil',r'T:::1j""#'rT'il,::iE::łj'ł;';!W):::::1::::''"|'*::.::1' _- 

a:j'-
(1,'.; ! :.Y J'. H.{..]r.*,<. I .{

- wspó l n i e z i n ny m i o so b a m i .... Ał pl!.*.,... Ll*.tA !-1, A.....,....rJ...(1..

' 
;;;; ń;; ;;;;;il;ilil ;; ; ;ilil ;;.il; ; il;;; *il ł*:,, -4ł-' ?a5ixl !i, t' ?'} :i .,:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziatalności (na_
leży podać formę prawną i przedmiot dziaialności): ..../zt.tY-.....q:Lp.s:t.!-i.l............'.'...(-: ł -l

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubiegłym dochód w wYsokości:

vil.

W spólkach handlowYch (nazwa, siedziba spólki}: ......n łl.t'....Ej:d; l-.l:'-"""'"J""'rl
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Z tego tytutu osiągnątem(ętam)'w roku ubieglym dochód w wysokości:

lx.

............... ..... .'ai.'.! :.:..... 4i : /i: ----

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iat<iej rłŃsbt<óscii:

\ ' l ł r r r {-. .r r -

- 
(_i
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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.

{u ,);4L iffił !9-/Z-r'// fu' ńl*....;..'t..!.. .'' !.!
(podpis)(miejscowość, data)


