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RozPoRzĄszENlE PREzEsA RADY MlnlsTh y. zł.!

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzoróły formularzy ośvviadczeń maiątkowych;ł{nęs''ojlq!$J'wóita' zastępcy wóita' se'

kretgrua gminy, skarbnikg gminy, rierowniiiaJxn"iir.i o'ilrnr,1iy;{eigminY' osoby zarządzającej i celonka or_

ganu zarządzaiącego gminną osobą p'"*ną'oraz osoby ivvdaiąóli óJcyzia administracyine w imienlu wóita

Na podstawie art' 24h ust'13 uslawy z dnia 8 mar'
ca 199Ó r. o samorządzie gminnym {Dz' U' z 2001 r'
Nr '142. poz. 1591 oraz z 2002 r' Nr ?3, poz' 220, Nr 6?,
pa2.558, Nr 113, por' 984. Nr 153,po2.1271 i Nr214'
poz' 1806} earządza się, co następuje:

$ 1' Określa się wzory formularzy oświadczeń ma_
jątkowych:

1) radnego grninY,

2} wóita, zastępcY wójta, sekretarza grniny' skarbnika
g ml ny, kieiown łka iednostki organizacyj ne| gminy' Prezes Bady MinistrÓw: Ł' Miller

Zalącrni{i do rorporządzenia Prezesa nadY Ministrów
r dnia 26 lur€go 2003 r. {poz. 2B2)

Zatąc:nik nr'|

osoby zarządzającej i czlonka organu zarrądzaiące'
go g*inr'ą osóńą prawną oraz .osoby wydającej
óecyzie administracyjne w imieniu wÓita

_ stanowiące zalączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia'

l 2' Rozporządzerrie wchodziw żYcie z dniem ogto-
srenia.

{m!eiscowość}

Uwaga:

t. oscba sktadająca oświadczenie obowiązena jast do egodnego z pr*wdą' starannego i :upelnego wypelnie_

nia każdaiz rubryk'

2' Jeżeli poszczegółne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastogowanla, należY wpisać _nie doty-

czv".

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana_ jest określić prtynateżność.poszczególnych skladników maiąt'

kowY*h" dochodów i zobor*iqza* ao ńaiątiu odrębnegó i ńaiątku obiętego rnatżeńską wspólnością ma'

jątkową.

4' oświadczenig o stanie maiątk<rwym dotyczy maiątku w kraiu i za gronicą.

5. Qświadczenig o stanie rnajątkowym obejrnuie rćlłłnież wierzylolno&i pieniężne'

6. W cręśłi A oświadczsni* zawańe są informacje iawng, w ceęśrl B zaś inforrnacje niajawne dolyszące adre'

su zamieszk""i" *ri"a"ią*ęgo o,*wLo"eenie óriz miajsca potożenia nieruchomoścl'

czĘśc A

Ja, niżej podpisany{ai, .'...,.'.'.u.g$ł/.Lg.. .'H'Ą*'łe'...'...".Ę(,r.Ępi#" . ' . ''..'r.''..''.".LEP lQ'Qe'
' 

{imiona i nazwisko oraz nalwisko rodowe}

urodzony{a } ....Qk-"!2.:7, -..4'9. -{3..t. .. w',.. J{ĘD'Z tE.K#..tE....:

{mieisco ralr*dnienla, stanowisko lub funkci*)'

po Żapoznaniu się z przepisami Ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzio gminnym {Dz' U' z 2001 r' Nr'l42'

poz.1591 orazz ?002 r.Ńrzs' poz.22d, Nr6i poi. ssa' Nr.113, poz.984, Nr ls:. poz' 1271 i Nr214' poz' 1806}'

zqodnie z ari. 24h t*' ;;i;ń;ś*ńJ.'u"n, ńiiii,lu*'wchodzące w skład nralżeńskieiwspólności majątkowei
-r,iu 

itunó*iące mói majątel odrębny: i

I
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* papiery w*ńościowe:

la.

1' Dom o powierzch ni: ....2il.0.,'.}_Y'...''.....'''..'' m?, o wartości: ...k.g',Ił*r.,w..'ł*.."..
t"

Mieszkanie o powierzchni: ...'|!j.(?.'.. b.ł.*.&!t.. m?, o wartości: ....'F'iĘ.. ..ĘWy.aśl..

Gospodarstwo rolne: 
-

rodzajgospodarstwa: '..l$'D'kkJ",..''e"'?.$.t-''-.ę..d.!.$.Ę.....'..'....'"'....'.''t..r..r'...''!, powierzchnia:.'.A.a.r.5.3,.l'.p^'...'..''

ro d za i za bu d owy : . D oH. 11. t E )rrĄL'}ł Y'r. . 93QŁ{ł.,.'łc ifttf.......
tytuł prawnv: ....HS.P'Łbłt*+!v.a.s.Ć ..źii:ouł:...łF*zvryłól.'.
Z tego tytulu osiągnąlem(płam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości, ..t{'*r"g....'p)rF1ós..'..

4. lnnę nieruchomości:
powierzchnia:..'..''t-'l't.Ę.'."....Qg.r:r.ęz..v

Posiadam udrialy w spólkach handlowych : udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w kto'

::: : :::::: : ::: ::: ::;ilJ :.il;ilłff: ]::::: : :-]:::: : : :: : : : ::"

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spótce: ''.'ltl(L..."D.0Yf.p.tŁ

2.

3,

Z tego tytulu osiągnąlem{ęłam} w roku ubieglym dochód w wysokości: ...Ą/l.€..'..QQI(.ĘY

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych * należy podać lic:bę i emitenta udeiaiów:

^...Ęli.ę.. ".. Pp.I.Y..c. ŁY
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tv.

1. w spÓlkach handlowych z udziatem gminnych osÓb prawnych lub przerisięblorców' w ktÓ"

takie osoby'* należy podać liczbę i emitenta akcji:
Posiadam akc,ie
rych uczestniczą

ij.i.fi ''.'.DoI rs?_Ł'... ".'',...'. ".'.''...

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcli w spÓtce: .'l'j.\g''..'b.?IYtZ,Y

v.

Nabytem{am} {nabvt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego d9 ieoo majątku odrębnego} od $kar-

bu Państwa, innej państwowej osoby pru**i, iedno5tek' samorządu te|rtorialnego, ich rwiązków lub od komu_

nalnei osoby prawnei następuiące mienie, k*iió p"at*salo zbyciu w drodze przetargu _ należY podać opis mie-

Z tego tytulu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'' rV. t'p-'..' $ fi:(. p' *'1

2. Posiadam akcje w innych spÓlkach handlowych * należy podaÓ liczbę iemitenta akcii: '""''""
.'...''' "'.. 

jul P' ". .. .D..qTy. gŁr.'''.'.'.'''.. 
" .

Z tego tYtutu osiągnąłem{ęlam) w roku ubieglym dochÓd w wysokości; ..'V.lt'..'.łC[Y'cŁY""""'

Prowadrę dziatalność gospodarczą {należy podac formę prawną i przedmiot działalności): '""""'"'"''

*wspólnierinnymiosobami..'...ĄJi.{..''.AhYe.y,.".".

Z tego tytulu osiągnąłemiętam) w rrrku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysokości: ".lil'F....Dr7(Y"Ć"Ły""""-'

Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomoc*ikiem takiej d'iulutn"Ś"i (n"-

leży óodać forrnę prswną i przedmiot dzialalności): """'""''''""'""""""';"''

v!"

L

2.

* wspólrrie z innymi osobami .'-'U.Łt.."D.&r'!'e'Y'

Z tego tytulu osiągną|em{ęlam)w roku ubieglym dochćd w wysokości: ''"""'"'"''"''
. A{tt'' "..t.aLę.ęz'y.

vil.

W spółkach handlowYch { n a zwa. si e d zi ba s pÓt ki ) : ..'.' x. l. tI...''.u :ł. K'e&'Y -

_ jestem czlonkiem zarządu {od kiedy}: '''""'''N'tĘ'""8g*'qeY'"'"""""';"''
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- jestem członkiem rady nadzorcrei (od kiedy}: .....}J.lF.'....D""o'IY-c.ę.*-'..".''",

* jestem cztonkiem komisii rewizyjnej {od kiedy}: ..."..ili.ę....*2t 'ę.'*Y...'...',.

Z tego tytulu osiągnąłem{ętarn}w roku ubieglym dochód w wysokości:'.'Lł.rF-..'łX/..Cł.r..'.'...".."..'"''

vnt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudni*nia lub innej dziatalności zarobkowej Iub zajęć, e podaniern kwot uzy"

': '':': jpa{ci'"-3.*:?riłli::#l?ł;-ff:]* '- :::*i::]::1ś: ::': :: ':"''':L

lx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych {w przypadku poiazdÓw mechanicrnych należy

:::::::':1ll1illlll:::::::::: xiEc*.cy::: :: :::: : ::

x.

Zobowiązania pieniężne o WartoŚci powyżej ls 00s zlotYch' w tym zaciągnięte kredyty i poryczkł oraz warunki.
na jakich zo$taly udeielone {wobec kogo, w związku z jakim edarzeniem, w jakiej wysokości}:

.hl i"Ę....'.D'ew.q(.y
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cIĘśl B

Powyższe oświadceenia skiadarn świ*domY{a},.iź na płrdstawie srt. ?33 $ t Kodeksu ltarnego ea pcda*'ie nie-

prawdy lub ratajanie prawdy grczi kara porbawienia wolności.

.'..'.ĘE u srę.0 "'. {^,J.Ę s "..' ^ " 
4 R -.a3.,..'.ak,

{nri*i*cowość,' data}


