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BozPoBzADzENIE PBEzEsA BADY tvtllvtsrRÓw

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie okreś|enia wzorów formuIarzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy' wóita, zastępcy wóita, se.
kreiarza gminy, skarbnika gminY' kierownika iednostki organizacyinei gminy, osoby zarządzaiącej i czlonka or-
ganu zariądzj;qcego gminną osobą prawną oraz osoby wydalącei decyzie administlacyine w imieniu wóita

Na podstawie art. 24h ust.'l3 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającei icztonka organ u załządzające-
ca 199ó r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. go gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej
Nr 142, poz. 'l591 oraz z 2oo2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, decyzie administracyjne w imieniu wÓjta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214,
boz. laob) zarządza się, 

"o 
n."tęp.,;.". - stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

YN

5 1. okreś|a się Wzory formu|arzy oświadczeń ma-
jątkowych:
'I ) radnego 9miny,
2) Wójta, zastępcy WÓjta, sekretarza gminy, skarbnika

, gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
szenla.

Prezes Rady MinistróW: L' Mil/er

zalączniki do rozporfądfenia Prezesa RadY Minisków
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

zalącznik nr 1

WZOB

ośWADczENlE MAJĄTKoWE

(mi€jscowość)

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wype|nie-
nia każdei z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znaiduią w konkretnYm przypadku zastosowania, naIeży wpisać..nie dotv.
czv" -

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana !est okreś|ió przyna|eżność poszczególnych sktadników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego ma|żeńską wspó|nością ma-

iątkową.

r- 4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą'

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie róWnież WierzYte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są intormacje iawne, w czgści B zaś informacie nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca po|ożenia nieluchomości.

czĘśc A

; . ; ; ; ; .1. i ; ; i ; ; i ; ; ;" ' """  """ '
po zapoznaniu się z przepisami ustawY z dnia 8 marca '199o r. o samorządzie gminnym (Dz. U- z 2001 r. Nr 142,
poz. iss l  orazzżoo2 r .  Nr 23,  poz.  220,  Nr 62,  poz.558,  Nr 113,  poz.984,  Nr 153,  poz.  1271iNr214,poz.  1806),
)godnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w sktad ma|żeńskiej wspólności majątkowej
IUb stanowiące mój majątek odrębny:
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zasoby p ien iężne:

na kwotę:

.

1. Dom o powierzcnni: ..'IVr....t! k.....'..... m2, o wartości:

3. Gospodarstwo rolne: I
rodzaj gospodarst*u' ....fu(...I! powierzchnia:

z tego tytulu osiągnąłem(ętam) w roku Ubieglym przychód i dochód w wysokości: '.......'.....'.'...'
4 .  Inne n ieruchomości:

o WartoŚci:

udzialy te stanowią pakiet Większy niż 'l0% udziatów w spólce:

t.
1. Posiadam udziaty w spó|kach handIowych z udzialem gminnych osób prawnych Iub pzedsiębiorców w ktÓ-

"::::::::::::1T::::::-_::l::: ::::l:::::::::::

z tego tytulu osiągnąlem(ęiam) W roku ubieglym dochód w wysokości:

2. Posiadam Udziaty w innych spótkach ha eży podać |iczbę i emitenta udziafów:

Z tego t}4utu osiągnąlem(ę|am) W roku ubiegtym dochód w wysokości:.......'........'.......
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tv.
'1. Posiadam akcie w spółkach hand|owych z udzia|em gminnych osób prawnych IUb przedsiębiorców, w któ.

' :::::::". :::: : :*:::l::::::::::t:l"T : :: lt:::: I :l:::lt llltl

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:

Prowadzę dzialaI ność 9ospodarczą

z tego tytulU osiągną|em(ęła m) w roku ubiegiym dochód w wysokości:

z tego t]^ułu osiąg nąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód W wysokości: .'..' '..'....',........

Prowadzę dziala|ność gospodarczą formę prawnq i przedmiot dziaialności):

NabYlem(am) (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego maiątku odrębnego) od Skar-
bU Państwa, innej państvvowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Iub od komu.

vt.
1 .

- osobiŚcie

-  wspo ln te  z  Innymr osoDaml

Z tego tytulu osią9nąlem(ęła m) w roku ubieg|ym prrychód i dochód w wysokoŚci: ....'...........'.' ' '
zatządzam dzialaInością gospodarczą lub jestem przedstawicieIem pelnomocnikiem takiej dzialalności (na-

- osobiście

Z tego tytu lu os iągną|em(ęlam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

v .
W spó lkach handIowych {nazwa, s iedz iba spó|k i ) :
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy}:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

z tego t]^u|u osią9ną|em(ęlam) w roku ubieg|ym dochód w Wysokości:...'.' '....' '........'..

v t.

skladniki mienia ruchomego o waności powyżej 10 0O0 zlotych (w przypadku
oodać marke. mor|e| i rok nrń.|| |k^ii|.

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej h, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,

::]:::::::::: :::::::::.::.::* 
*'" - m zdaizeniem,-w jitiu; 

"aysór.óscli...'.'.........' '...'.........

poiazdóW mechanicznych na|eży
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. 
czEść B

Powvższeoświadczeniesk|adamśWiadomy(a),- iżnapodstawi €a r t .23391Kodeksukarnegozapodanienie-
orawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscl'

L
d


