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'. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zalącznilii do rorpo,nądzenia Prezesa Rady Ministrów
r dnia 26 lutego 2003 r- {poz. 2821

' zdtącznik nr 1

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wóita. se-
kretarza gminy' skarbnika gminy. kierownika iednostki organizacyinej gmiń*, osouy zarźąóza;ącli i człońłca or-
ganu aarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzie administracyine_w imieniu wóita

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającej i czlonka organu zarrądzające-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym iDz. U,-z_2-0.01 r' go gminnąosóńą prawną oraz-osoby ńa"ją""iNr 142' poz' 159'| orazz'2o02 n -iJr 23, poz. 220, Nr 62, decizie administracyjne w imieniu wójta ' '
poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr 214,
poz.1806) zanądza się, co następuie:

5 'l. Określa się tvzory formularzy oświadczeń ma_
jątkowych:

1i radnego gminy,

2) wójta.zastępcY wÓjta' sekretarza gminy, skarbnika
g rni ny, ki e rownika j ed n ostki organ izacy.i nej g miny,

* stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-

WZOR r

osWłADczENtE MAJĄTKOWE I

,radnego gminy t /łłw dń.'(!ł:?,a.'!.!..,.
U*"gu, 

tmlelscowoscl

1. osobasktadaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wyp$nie-
nia każdaj z rubryk. 

.:

2. Jaże..li poszceególne ru'btyki nie znaiduią w konkretnym preypadku złstpsowanla. należy wpisać -nie dow-
czv".

3" osoba sktadająca oświadczenie obowiązan* jest określić prrynależnośopoęzczególnych skladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do rnaiątku odrębnegó i ńaiłtku obiętego miłten'tą wspólno.{cią ńia-
iątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy rnajątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczanio o stanie maiątkowym obeimuje również wierzpelności pianigżrre.

6. W cagści A oświadczenia zawarte są inforrnacje iawne, w części B zaś in{ormacla niajawno dotyrzące adre.
su zamiesąkania skladaiącogo oświadczenie oraz mieis* polożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżejpodpisanY(a , ... Kl7.il.*ł..'...hR( (/sf.rł..................,fi!d.W.',.ĘŚ9p.ł*....,
u (imiona i nazlvisko oraz na:wisko'rodowe)

:-:::::l:l - - - : :Z-z::::'!u- :* :: .: :t: ::;krfu'*rn 
&Pk

.i........ _-........
(mioisce zatrudnienia. st8nowisko lub funkcja),:

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 'tg90 r. o samorządzie gminnym {DŻ. U. l2Oo1 r. Nr 142,
poz. 159l oraz z 2002 r- Nr 23' poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984. Ęr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz' 1805),
zgodnie z art, 24h tej ustawY oświadczam, źe posiadam wchodzące w sktad malżeńskiei wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny: 

'
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t.

Zasoby płeniężne:
* środki pieniężne zgrorn-adzone w wa

n.

1.

z.

Ą.

,'

-- : -: ::- :-- :-":-:---: - -:

I lt.

1. Posiadam udziaty w spótkach handlowYch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w kto'

rych uczestniczą takie os'oby * należy podać l'iczbę i emite111yorYl;1

.,o*'' ;; ;;;;;;;; il; ;il;;;; ;" ;;;;il * l"ł,"" ......,arir' ł". 
- ł*l.

il;,-*;;il;il;il; * ;;; "'ol"n'r. dcrch Ó d * *. o io u' ;'.... ;}|,drżfu*r.

2. Posiadam udziały w innych spótkach handlowych *- należy podaó li iemitenta udziatÓw:

;ń;;" ;;;il;;";; ffi 
"' " 

i' 
"n'' 

* doch ód * *"onou" ii,' ".,d:ł..
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tv.

1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udajalem.gminnych osób prawnych lub prłedsiębiorców, w któ_

rych uczestniizą takie osoby _ na1eiy podać }icrbę i emitenta akcii:

V.

Nabytem{am) (nabyi mój matżonek, z wyłączeniem mienia pnynależnego do iego ma|ątku odr'ębnego} od Skar_

uo Fliń.Ńa, inne; [ańsŃowej osoby prbŃne'i, jednostek sómorządu teĄĄorialnego, ich związków lub od komu_

nirn":ióió6ł pra'funei ńasiępuią"e miónie, ktÓró podlegato zbyciu w drodze.przetargu - należv podac opis mie-

akcle te stanowią pakiet więksty niż 10% akcii w spÓlce: '''l"1?'

;; *;;;;;;;;"*,-;;;;il ;;,".',* ;;; ; ;;;;;;;;i /".) {:*k*, --: --

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należY podać lictbę i,emitenta akcii: ..*)* 4&rę--...

, ** ńi" ;il;;il; ffi; ;;;;* ;;il ; ;;il;;t::. ek-

vl.
1. Prowadzę dziaialność gospodarczQ (należy podac formę prawną i prrednniot dziala,lności):

_ wspól n ie : in nyml osobami ....... --- - -.-- -- -.!Lx4V

Ztego Ętułu osiągnątem{ęlam} w roku ubiegĘrn przychÓd idochÓd w wysokości: ..'.'...-....-.''

2. Zarzą'dzam dziatalnością gospodarczą lub jestern pnedstawicielem pelnomocnikiem takiej działatności (na'

_osobiście ,.*4ałr-

,;;;,,;;; ;;;;;ili*i"*l- *";;;;;;; ;;;; ;;;;;;;;' . . ."i"*u.' ."''dł&i'"

vll.

W spólkach handlowYch (nazwa, siedziba spólki): 'k:'ś

_ ;;; ;;il ;";;;;; i;; -'-.';, .'.:"'' - ...-".' --' -.'-'". -"'. *,) ;' " eł,.eą
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- jestem crlonkiem rady nadzorczej {od kiedy}: ....'...'.-,-...-..tt4flk.'

"""""""""\""

- jestem czlonkiom komisii rewizyjnej (od kiedy): --.....--..-:1d*

,;;il;;;;;;iliilil;;;;;;il;il;*;;il;;;" wlli?*
vlll.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innei dziatalności zarobkowej tub za.ięć, z podaniem kwot uzy-

............'.. a.ł,pań#-..?.n44ł.-rG;:;;
"'5;";J;;"'

tx.

Sktadniki mienia ruchomeEo o wartości powyżej 10 o00 zlotvch (w przypadku poiazdów mechanłcznych należy

.śB rnĄ

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakicń zosply udzłelone (wobec kogo, w:wiązku z jakim zdarreniern', w iakiej wysokości):
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czEŚć B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iź na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wolnośęi'

łl& ?ę"/-!
imieiscowośĆ, data}

k&,:K:


