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ROZPORZADZENIE PREZESA BADY MINISTROW

z dnia 26 iutego 2003 r.

wsprawieokresienra wzordwformuiarzy oswiadczeri majatkowych radnego grniny, wdjta, zastepcv wdjta, se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czronka or-
ganu sarzadzaigcsgo gminns osofca prawna orsz osoby wydajacef decyzfe administracyjne w imieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 3 mar-
cs "3990 r. o samorza,flzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Mr 142, poz. 15S1 oraz z 2002 r. Nr 23, .poz: 220, Mr 62r

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1S06) zarza.dza sie, GO nastepuje:

s 1. Gkresia sie wzory formuiarzy oswiadczen ma-
jatkowych:

1) rsdnego gminy,

2) wojta, zastepcv wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza,dzaja_cej i czfonka organu zarzadzaiacs-
go gminna osoba prawna oraz osoby wydajacaj
decyzje adininistracyjne w imisniu wdjta

— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia..

§ 2. Rozporzqdzenie wchodzf w zycie z dniem ogfo-
szenia.

Prezes Rady Ministrdw: L Miller

Zaiaczniki do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 Iutego 2003 r. (poz. 282)

WZOR

. .

$,£?'* Zaracznik nr 1

OSWSADC2EME
radnego gminy

(miejscowosci
Uwaga:

1. Osoba skiadaiaca aswiadczenie oibowiazana jest do zgodnego z prawda., starannegc I zupefnego wypeinie-
nia kazdet z rubryk.

2. Jezeis poszczsgdine rubryki nie znajdujs w konkretnym przypadku zasrosowania, naiezy wpisa&^niB^

3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiszana jest okresiic przynaieznosc poszczeadinych sidadnikdw majst-
kowych. dochodow i zobowiazari do maĵ tku odrebnego i maijatku objetego matzehska wspdinoscaa ma-
jatkows.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju I za granica.

3. Oswiadczenis o stanie maiatkowym obejmuie rdwniez wierzytsinoscj pieniezne.

j. W szesci A oswiadczenia zawarte sa Jnformacje jawne, w czesci B zas informacie niejawne dotyczace aare-
su zamieszicania sKsaaajacsgo oswiad raz miejsca pofozenia nieruchornosci.

z&Anizej podnj'sanyia),

zaooznaniu sie 2fc>fzeDisami ustawy z qpia 8 marca 1990 r. o samorzadzie aminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Mr 214. poz. 1806),
dnie z art. 24h tej ustawy oswiaciczam, ze posiadam wcnodzacs w skrad maTzerisiciej wspoinosci maiatKowei
stanowiace moi maiateic odrebnv:
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Zasoby pieniezne:

— srodd-pieniezne zgrorpadzonjs w waiucie p

^Z*

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obeej':

— papiery wartosciowe:..

na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: ./?.'f?̂ <,C .̂/O....jC..... m2, o wartosei:

tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: „ m2, o w^rtgeci:

iytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..^ tf3?<tt£.'^...<:^:$tt., , powisrzchnia: ...Ll/'.^!..^. ....

o wartosei:

rodzaj z

A&_

z a b u d o W y : p . , , . . , ^ ^ : . . ^ : £££ rr~ZH
tytut prawny: ^..^^^^^....^..^.^.^..^./^^^.^^...^

Ztego tytutu osia.gna.temietam) w roku uoiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. !nne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosei:

tytut prawny:

ill.

1. Posiadam udziafy wspotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w Icio-
rych uczestnicza. takie osoby — naiezy podac iiczbe i smitenta udziatow:

udziaty.ie stanowia pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spdtcs:

iiiego tytutu osiagna.tem(§tam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spbtkach .handlowych — naiezy podac liczbe i emitenta udziatow:

Ztego tytutu osia.gnajem(etam) w roku dlbiegtym dochod wwysokoscj
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Posiadam akcie w spoflcach handiowych z udziatsm gminnych osob prswnych iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestniczs takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcjr:

I
akcjs te stanowia pakiet wiekszy niz 10% alccji w spofc£f

.' tego tytufu osia_gnafem(efam} w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych — naiezy podac liczbe i emitenta akcji:

£. tego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegfym dochoo w/wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj mafzonek, z wyfaczeniem mienia przynaleznego do jego maiatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow lub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-
nia i dats nabvcia, od koao:

vs.
1. Prowadze dziatainosc gospodarcza. (naiezy podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):

— osobiscie.

• wspoinie z innymi osobami

Ztego tytuiu osiagna.fem(efam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dziafainoscia gospodarcza iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci (ne-

iezy podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):

— osooiscje,

— wspoinie z innymi osobami

± tego tytufu osiqgnajem(efarn) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

VII.

W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spdfki): a-
— jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy):



,-ziennik Ustaw Mr 34 Poz. 282

— jestem czfonkiem rady nadzorczej (otf'kiedy):
JT C-̂ 'V—'"̂ - L"̂  *

— jestem czfonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):...(./..

.<

Ztego tytufu osiagnqfem(efam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VIII.

inne dochody osia.gane z tytufu zatrudnienia iub innej dziafainosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
<skiwsnyoh ^Tazdeao ty£»fu:

cb
....4

IX.

Skfadnikj mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku poiazddw mechanicznych nalezy
podad-rparke, model ifokprodu^ft):....._ .™™.,. «-. .y.y .., ^...^....f...L.(^

....^&^.£.°^,$.. ^M&6^..3^

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzieione (wobec kogo,• w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


