DzienriiK Ustaw Nr :j£

ROZPORZADZEfSSIE PHEZE3A RADY MINiSTROW
: ania 26 iutegc 2003 r.
w sprawie okresienia wzorowformularzy oswiadcsen rnaiatkowych radnsgo grniny, waits, sastfpey wo|ta, sekreiarzE gminy, skarbnika grniny, kierowniks jednostki organizacyjnej gminy, cssoby zarzadsafaeel I cziortks orgams sarzadzaiaeego gminns osoba prawna oras osoby wydajacej decyzje administraeyjne w imisniu wojta>
Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy 2 cinia 8 marcs 1S90 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z .200" r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 20G2 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62,
poz. 558r Nr 113, poz. 9B4f Nr 153, poz. 1271 i Nr 214r
poz. 1806) zsrzejdza sis, GO nastspuje:
§ 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczen mBjatkowych:
1) radnego grniny,
2} wolia, zastepcy wojta, sekretarze grniny, akarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Qsobyzarza.dzaja.cej i cztonks organu zarzatazajacego gminna osoba prawns oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wdjte
. — stanowiace zaiaczniki nr 1 i 2 dc rozporza_dzenia.
§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller
Zaiacznilci do razporzBcizeniB Prezess Rady IViinisrrow
z dnis 2S iuiego 2003 r. ip02. 282)
ZataczniR nr 1

WZOR

OSWIADCZENIE i
racinego gminy
(misjscowosc)

1. Osoba sktadaJacE oswiadczenie obowsssana Jest do zgodnego z prawdg, starannego I zupefnego wypeini&nis kaidej z rubryk.
2. JeisM poszcsegdlne rubn/kl nie znaidiije w konkretnym przypadku sastosowania, nat'eiy wpisac ,.nis dotyczv" ,
3. Osoba sidadaiacs oswtadczenie obowlazana jest okresiic przynaieinosc poszczegolnyelii skiadnikow majatkowych, dochodow \n do majatky odrebnego I majatku objetego maizenskg wspdinoscia m&4. Oswiadcssnie o stanie maj^tkowym dotyczy majatku w krasu i zs granica.
5. Oswiadczenl® o stanie majatkowym obejmujs irowniei: vi/Jerzyteinosci pieniszne.
6. W czssci A oswiadozsnia zawarts ss informacis tawne, w czescf E ZBE mformaci® nisiawme dotyczace sdresit zamisszkanis sktadajaoego oswiadczenie oraz rnieisca poiozenia nieruchomosei,

Ja, nizej podpisanyi'a),..
(imiafna i nazwisico oraz nazwisico rodowej

urodzony(a)

£^^..../JS?^

intfiniK stanowisko lub
lub wnlafai
idnlodal
imiejsce zawtrantfinij^stanowisko

./
/
DO zapoznaniu sie z przenJGami ustawy - arus 8 i-narca 19SO r. o sarnofzadzie grninnvm (Dz. \L z 2001 r. Nr 142,
noz. 1591 ore: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, DOZ. 984^ Mr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
rgodnit i an. 24h lej ustawy oswiadczsm, ze posiactam wchoczace vy siciad rnaiiehskiei wspoinosc! rnaiatkowe;
UD sianowiace rnoi maiateK oarsony:

Boz.

282

iasody piemezns:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucis obcej:

— papiery wartosciowe:
na Kwote:

1. Dom o powierzchni:
tytuf prawny:
, o wartoscr;
2. Mieszkanie o powierzchni: .:.^k
tytuf prawny:
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstws:
^:£.f..'i£.f/££..£^/:/£..*'.~/.
, powierzchnia
o wartosci:
.^/.
rodzaj zaoudowy:
tytuf prawny:
2 tego tytufu osiggnatem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochbd w wysokosci:
4. inne nieruchomospj
powierzchnia: ..
o wartosc::

..

tytuf prawny:

1. Posiadam uaziafy w spofkach handiowvch z udziaiern gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicze takie osoby — naiezy ppdac iiczbe i emitenta udziafow:

udziaty te stanowia. paiciet wiekszy niz 10% udziafow w spoics:
L rego tytufu o.sia_gnafem(etam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci: ..^..{../..C'..L',(.,f.J.^
Posiadam uaziafy w innych soofkach handiowvch — naiszv codec iiczoe i emitenta uaziafow;

L tego tytufu osiagnaiemi'eiam} w roku ubiegfym dochod w vuysokosc::.^^..f:.L^.x5.

.J...~

,

jsnnik Ustaw Nr 34

1, Posiadam akcje w spofkach handiowych 2 udziatem gminnycn osob prawnych iub przedsiebiorcow, w ktorvch uczesinicza takie osoby — naiezv pcdac iiczoe i emitenta aiccii:
y "

akcje te stanowia pakist wiekszy nli 10% akcii w spores:
Z tego tytuiu osiagnaiemiefarn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

t

,

.—

s-\. ^~\

/f?

2. Posiadam akcje w innych spofkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitenia akcji: .m£v
~.....,;.

2 tego tytuiu osiaana_iern(efam) w roku ubiegiyrn dochod w wysokosci: &£..££.&.£.&.

:

i:

/

v.
Nabytem(am) (nabyf mo] maizonek, 2 wylaczeniem mienia przynaieznsgo do jego majatku odrebnego) od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawns], iednostek samorzadu Terytoriainegc, ich zwiazkow iub od komti'
nainej osoby prawnej nastepujace mienie, iaore poa"tega?t) zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis rni
nia i date nabycia, od kogc:
<<£...

1. Prowadze dziafainosc gospodarczq {naiezy podac forme prawns i przedmiot dziarainosci):
— osobiscie
— wspoinie 2 innymi osobaml
Z tego tytuiu osiagnaiem(eiam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: .^~......¥....
.^Z.^r.l
2, Zarzadzam dziatainoscie gospodarcza iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem takiej dziaiainosci
iezy podac forme prawns i przedmiot dziafainosci):
— osobiscie
— wspoinie z innymi osobami

../,

Z tego tytuiu osis.gnaiem{eiarn) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

- fsj

ni
j*y

VV spofkach handiowych (nazwe, siedziba spotki;:
— iestem czionkiem zarzadu (od kiedy;: ...

X-">

/ O / A ^ ¥*") /*

^.r....^...^.:r:.,,,,,.^.

'J

jziennik Ustavv Nr 34

*QZ. 2S2

— jestern cztonkiern rady nsazorczej toe Kiedy):
— jestem cztonkiem kornisji rewizyjnej iod kiedy;:
^itego tytutu asia_gnarem(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
VIS!.

Inne dochody osiagane ztyturu zatrudnieniaiub innej dziaialnosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uz
skiwanych z kazdego tyiuiu: ....^.
./......,
JJ. .a./
^

r

Sidadniki misnis ruchomego c wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechsnicznych naiezy
podac marked-mode! i rqic,prQ.duicpii)>ri ..^>.
.<r^>.^?y.i..j..,.,-.^j....,y,
j.
y
..,.^...,,0.
,
».. n^. ?-........... ,,4 •. • t..............«..i.|^./............ i. ....../.....X>. •/./. •.... v.».'s.'. «^« v t. .y.,. ......•»........£

iobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete krsdyty i pozyczki oraz warunkl,.
ns jakich zostafy udzieione (wobec kogo, w zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoscii:

