
Dziennik Ustaw Nr 34 - 2219 - Poz.282

282
RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADV

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta' se'
kreiarza gminy' skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinei gminy, osoby zanądzaiącei i czlonka or'
ganu zarżądziiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającei decyzje administracyjne w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzaiącej iczlonka organu zarządzające-
ca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2o01 r. go gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2Oo2 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, decYzje administracyjne w imieniu wójta
po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po2. 1271 iNr214, r-- -!,.!,_a,^r^_-_--___r___.
iloz. laob) zarządza się, co następuje: stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

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

1)radnego gminy,

2| woiLa, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika
g mi rry, kierown ika jednostki organ izacy.i nej g m iny,

5 2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogfo-
szenia.

t -!) f7 łł ,v',j Ł

Prezes Rady Ministrów: L. Mitler

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r, lpoz.282l

Zatącznik nr 1

WZOR

osWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gmir" .. ł|,Ę.w.!-r.c.łt............, dn i a ł.ł-'.( ł-,.../k.

' (miejscowość)

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, sta]annego i zupełnego wypelnie-
nia każdeiz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie dotv-
czv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych sktadników mająt'
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego malżeńską wspólnością ma-
iątkową.

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

5' oświadczenie o stanio maiątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘśc A

J a, n i ż e j p o d p i s a n y ( a r, .'. J.ę..|:/ :.''.. F...ł|..| 4 %w':{rł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

. '|1.tż-ca'Ml..c.łł

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oo1r' Nr 142,
po2.1591 orazz2002r. Nr23,poz.22O, Nr62,po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po2.1271 iNr214,po2.1806),
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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il.

1.

2.

3.

tytui prawny: ............

ilt.

1' Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ_

::::::*:.'"-*:i',:;*-i;ł?:'1::ź:;:]]:::::::::::::::::::::"

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

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysolości: ,...''....'......

4' lnne nieruchomości: - Ą Ą

powierzch n i", ...............4,.#..U: su'&Ę ł,.' ..,'.::.'../.p:.6..k*

o wa rtości : ..'................'.'.'.'s:.6. 6:e.

::::::::::*:::':ł;Ej'5i#"*]ł::::::::::::::i:::::]::::i::*l'''''
Ztego tytulu osiągnąlem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:..
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tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW w któ-
emitenta akcji:rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i

.....'.. tv- ł.E...... o.'łł. ł1r..C. {,.r..

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

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

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

.................. N.r.t...... i p. r-{.e e".y..........

Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vt.

1.

-;;;;;; ;;;il;;;; : :: :::ri:E _ed:_ziai

ó'j'!:piir iłfł,',';is,6,Ztego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub iestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiei dziatalności (na-

'.'..'.Ml.'.... j.ł.T' t ł: ł.r.''

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wygokości: .'.'......'.'.'..

vil.

W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ... '.M:..Ę........-l,p.rt.ez.'r'.'.'....'.......

- jestem cztonkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Ztego tytutu osiągnątem(ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości:

vilt.

x.
il spół Ą/ ć4 b,łDśi 4 ,eo^tĄ

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na,jąkich.zo.stelty ud_zielo_ne (wobec kogo, w_związku zjakim zdarzeniem,-w jiłiej rnŃsokościj:
..#źr.9'.z.'t...'..t.Q..H!.!ti..Q..ł.'r.....:d;,ż,.?9,Q..:....ł;lt.d'I.4)'ą..'ł'S-..?l,..ł.nt.t?.J'
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czĘŚć B

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

44,
(miejscowość, data)

ń*,ł- !*..................6:;e;;;i 

u


