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RGZPORZ4DZENIE PREZE3A RADY M!f\S!STR0W

z dnia 26 iutegc 2003 r.

w sprawie okresssnia wsorow formuiarzy oswisticzan majatkowyeh radnego grniny, wofte, zastepcy wcica, s&~
kretarze gminy.. skarbnika gminy,. kierownika jednostki organizacyinej gminy, osoby zarsadsafieej I czionke or-
gans sarzadsaiacego gminna oscba prawns oraz osoby wydajacej decyzje adminSstracyjne w tmisniu wojts

Ha podstawie art. 24'n ust.13 usrawy 2 dnia 8 mar-
ea 1990 r, o sarnorzadzie gminnym (Dz. U. 2 .2001 r.
Nr 142, poz. 1591 orazz 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214,
poz, 1806} zarzsdza sie, co nastepuje:

osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarz^dzajace-
go gminnp osoba prawns oraz osoby wydajacej
decyzje adrninistracyjne w imieniu wojta

— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozDorzadzenia,

§ 1. Qkresia sie wzory formuiarzy oswiadczeh me- § 2. Roznorzadzenie wchodzl w zycie z dniem ogio-
iatkowych: szenia.

1} radnego grniny,
2} wojta, zastepcy wojta, sekrsisrza gminy, skarbnike

gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Rady Ministrow: 1. Miller

Zaiaozniki do rozporzacizenis Prezess Rady IViinisTrow
i ciniE 26 iuiego 2003 r. jpos. 282}

Zaiacznik nr 1

WZ&R

OS¥/1ADCZENE MAJATKOWE
radnego gminy -n

iejscowos
Uwaga:

1. Osobs skradaJasE oswsasiczenie ofaowaszarsa jest do- zgodnegc z prawd^/ staranreego I zispefrsego wypeirsie-
nia kazdej z rubryic.

2. Jezsit poszczegdSns rubrykl nie
czv".

JE; w konkretnym przypadku zastosowania, naieiy wpisac ...nie doty-

3. Qsobe skiadaiaca oswiadczenie obowiszana jsst okreslic przynaieznosc poszczegoirsych skfadnikaw tnaiat-
kowych, dochodow \i esc* majatky odreonego \u objetepo: mavzenskg yvspoirsossae ma-
Jatkow^.

4. Oawiadczenle o atanie majatkowym ciotyszy majatku w krasu I zs grarsica.

5. Oswiadczersie o stanie maiatkowym obsjrnu|e rownlez wierzyteSncsci piesniezne.

£. W ozesoi A o^wiadczenis zawarte ss informaoje jawne, w czesc^ B zas informacis niejawne dotyczacs adre-
su zamisszkanJe stctadafacego oswiadczenis oraz miejscs poiozenia niaruchomosci.

Ja, niiej podpisany(a).

uroazonyic

(imiona i riazwisico oral nazwisico rociowe)

imieisce zatruanisnia, scanowisko lub funlccjsi

DO zapoznaniu sis z pnepisarns usiawy z ania 8 rnsrca 1990 r. c sarnorzadzie grninnvrn (Dz. U, z 2001 :. Nr 142,
DQZ. 1591 craz z 20G2 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62, poz. 55B, IMr 113, poz, 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
rgodnle 2 an. 24h tsj ustawy oswiadczsm, ze posiadam wcnoczace vi? siaad rnafienskiej wspoinosci rna;atkowej
ub sianowiace rnoi maiaiek ocireonv:



Dziennik Ustaw Nr 3^

issoby Pieniezne:

— sroa'ki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej: t.

— srodki pieniezne zaromadzone w waiucie obcej:

— papieryj/vartosciows: JJ.^.ti..~...3.tf.^.-J&.#^,<:?.l..l.?.£. £̂̂ >.:?./.f?......6<±?l̂ .l.'i

na kwote:

1. Dom o powierzchni: ...f?..ki m2, o wartosci:

tytuf prawny: ky.:*??.v?.&j.£.(i?.v

2. Mieszkanie o powierzchni: .(?.'.£...y£/j.C£f/.... m2, o wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstWE: /?.'.£..BP.}̂ .*:?.̂ . , powierzchnie:

o wartosci: ,

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Ziego tytufu osiagnafemfetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia: .•.?..i..<r....h":̂

o wartosci:

tytuf prawny:

1. Posradam udziaty w spdfkach handiowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w ktc-
rych uczestniczq takie osoby — naiezy podac iiczbe i smitents udziafow:

ft^,,,ck^lCM

udziaty ie stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% uaziatow w spdrce:

Ztego tytufu o.siagnafem(eiam} w roku ubiegfym dochod w wysokosci: „.,

. Posiadam udziaty vv innych spdfkach handiowych — naiezy podac iiczoe i smiients uaziatow:
f\ & CZC>' t<-\C t-<-i

Ztego tytuiu os;agnajem(etam} w roku ubiegfym dcchod w wysokosci:



_ienriik Ustaw Nr 34-

SV,

1. rosiadam akcje w spofkach handiowych 2 udziatern gminnvcn osdb prawnycn iub przedsiebiorcow, w kt
rych uczesiniczs taicie osoby — naieiy podac iiczbe I smitents alccji:

akcje te stanowie pakist wiekszy niz 10% akcji w spores:

Ztegotytufu osia_gnatem(eiam) w roku ubiegtym dochoti w wysokosci:

2. rosiadam akcje w innych spoikach handiowych — naiezy podac iiczbe I emitenta akcji:

2 wgo tytuiu osiagnajemietam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...........................................................

V.

Nabytem(am) (nabyt moj maizonek, z wyfaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawns], jeanostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainei osoby prawnei nastepuja.ee mienie, ictdre podleaato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: ...$.?.r?l..,r™ ẐK^̂  ........ _ ............

....... ffA...(h&My...Jfyji '

Ml

1. Prowadze dziaiainosc gospodarcza (naiezy podac forme prawna i przedmiot dziaiainosci):

— osobiscie

— wspoinie z innymi osobarni ................................................ .

Ztegotytuiu osiagnajemieiam) w roku ubiegfyrn przychod I dochod w wysokosci:
2, Zarzadzam dziatainoscie gosoodarcza iub jsstem przedstawicjeiem pemomocnikien- takiej dziatainosoi in&-

iezy podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):

— osobiscie

— wspoinie z innymi osooami

Ztegotytuiu osiagnajemietarn) w roku ubiegiym dochod w wysokos

fll

W spofkach handiowych (nazwa, siedzlbs spofki):

— iestsm czfonkiem zarzadij (od kiedy):



jziennik Ustavv Nr 34 — 2222 — Poz. 2S2

— jestern cztonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);

Z tego tytutu osiagnajemieiam) w roKu ubiegfym dochod w wysokosc;:.

VIE.

inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia iub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytuiu: .„.

""* *

IX.

Skiadniki mienis ruchomegc o wartosci powyzeLIOQOO ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy
podac marke, mode! i role produiccji): ...yML&...wCtfoi&2M,

iobowiazanis pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete krsdyty i pozyczki oraz warunki,.
ns jakich zostaty udieione (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokoscij:


