
ń 
"Jsi-* 

tvl*',l

'i $
7..282

Dziennik Ustaw Nr 34 * 22'tS *

282
nozPoRzĄouENlE PREZE'$A RADY Mll''llsTRÓw

Prezes Bady MinistrÓw: L. Millłr

Zalącrni('i do rołponądzenia Prezesa Rady Ministrów
r dnia 26 lutega 2003 r' {Poz. 2821

Zatącznik nr 1

z dnia 26lutego 2003 r'

w sprawie określenia wzoróulformut*rzy ośłłiadczeń maiątkowYcll radnegÓ gminy' wóita' z*stępcY wóita' se'

krstarra gminY, skarbniks gmłny, kierowni"raieu""sitti"'ińnizacyinej gmińy' osoby zarządzalącei i cr|onka or'

ganu zarządzaiącego grninną osobą p'"*ni'ońi"'"lv i,nrg*iąóii óelyzia administracyine w imieniu wóita

Na podstawie art' 24h ust.'l3 ustalMy z dnła 8 mar- osoby zarządzającej iczlonka organu zarrądzające-

ca 1990 r. o sampruąJ'l* g*innv* ro.. U. z 2001 r. go gminną 9'.ońą pra\ryną oraz .ospby wydaiące'i

Nr 142, poz' 1591 or"r, 2$óz r. Nr:e, por"-220, Nr 62, óecyzie administracyjne w irnieniu wóita

poz.55ti' Nr ]13, poz.984, lrłr 153,pol.-1271 iNr214,
poz'1806}zarządrasię,conastępuje:_stanowiącezalącznikinr1i2dorozporządzenia.

s 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma- ! 2. Rozporządzenie wchodri w żYcio z dniem oglo-
jątkowych: szenia.

1) radnego gminY,

2) wóita, zastępcY wóita, sekretarza gminy' skarbnika
gminy, kierownika iednostki organizacyjnel gmlny'

WZOB

c ani,O.h*03.,flfl1!,,
tąiejscowośći

Uwaga:

t. osoba sktadająca oświadcrenie obowiązena jest do zgodnego z prawdę, st8rannsgo l lupolnego wypolnia'

nia każdsi z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubrYhi nie znaiduią w konkretnym przypadku zagtosowanlg, należY wpisaĆ -nie dot'_

czv".

3' gsoba skladaiąca oświadceeni* obowiąza_na'iest ckreślić przynależncść_poszczegó|nych skladników maiąt_

kowych, dochodów ińuo*ię""'i oo ,łiuiętiu odrębnegó ińaiątku obiętego małż*ńską wspólnoricią ma'

iątkową' 
]

{' oświadczenie o śtanie maiątkowym dotyrzy majątku w kraiu i za grłnicą.

3. oświadczgnio o stanie rnaiątkowym obejrnuie rÓwnież wi€rzytelno:iłi pienięźne.

6.lĄ| cręści A oświadczenia aawafte są inlormacje iawno, w cręści B złd informacja niejawne dotyuzące *dre'

*u r*mie3!ka"i";kł"&'ń'o os*Lo"'unie óra: miajs*a poloż*nie ni*ruchorności.

po rapoznaniu slę z przepisami UsrawY zdnia 8 marca 1990 r' o samorrądzie gminnym {Dz' U' z 2001 r Nr 142'

poz. rE91 oraz z 200? r:tti;23;poz, z:ci, rirr.si poi. ssa, Nr.'t13, poz.98a. Nr ls3. poz. '1271 i Nr 21{. poz' '1806}'

zoodnie z art' 24h tej u'tawY oświadc:am, i" p6.r"a"ń'wchodzące r,v sktad matżeńskieiwspÓlności majątkowei

l,irl 
'i."-*iice 

mói'maiątei odrębny: i

:

'"t''-"'-"-''''.
$&un2*'["' ""--- --- _ 

{rnłeisco zaltudnienia, stanowisko lub funkcjł)'.



Driennik Ustaw Nr 34 * 2220 * ?ot,28?

* środki pieniężne zgromadlone w walucie obcej: ,.,.'.3Ć.p-._o.]ś

' ' ':. ' '": :::;;;' ,'':_ "-Y1_{-_'ffigłu 1-^J

lt,

1.

2.

3,

.+,

llL

1- Posiadam udrialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ'
ryc-h uczestpiczą takie osoby * naleźy podać liczbę i emitenta udzialÓw:

"łt' c{oło4${',{"(""Ą""""

;;;;;;; ;;;; il, ;;;;;;;;;; ;; ;;;il;;,.* :,.Ir w*{
;;; ;*;;; ;il;;;;;,#; ;;; ;;il; ;;; ; *;;'- -wu:Ą{1
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lv.

1- osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓ'

akcii:
Posiadam akcje w spółkach handlowych t udzialenr gminnych
.y";' u"1*ętniczą takie osoby * należy podać liczbę i emitenta

.,^^g .!.WilłPŁi "..,-... -'--..;,-

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcii w spÓlce: "'"

;;-*; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;; ;''--,;; il; ; ;;;;;;;;; -'";_q 
-' fłą :

, ;;;;;* ;;"l;il;;; ;,#f;;;;;* ;;;;il;;;; ;;;*,;;;;;;;;;;; .;[ }ą

Z tego tytutu 05iągnąlem(ęłam} w

u]. 
,ro*"ozę działatnośi gospodarcrą {należY podac iormę prawną i przedmiot dzialalności ,, -..w kĘ%'

V.

Nabvlem{am) {nabyt mój rnatżonek, z wylączeniem mienia przynależneo9 d9 ieso majątku odrębnego} od Skar_

bu Państwa, innej państwowej osoby prawne1, iednostek sjrnorządu teiytorialnegr, ich rwiąeków lub. od tomu'

nalnej osoby pr.*nej'l.iĘnłi;;1'ii,inie, qtriió |odtegało zbyciu w drodze przetargu _ naIeży podaĆ opis mie_ll'[iiil[;'il;,ffi:jil;dffi;ili;;;Ę#;; ńaregało zbyciu w drodze przetargu _ należY podaĆ opis mie_

tl -'-l .r'

2.

_ osobiście

Z tego tytulu asiągnąlemtęlam) w r

Zarządzarn dzialal nością gospodarcz
leży ńodać formę prawną i przedmio

" " " " i: """",i"'T""""' :'
* oso biście ....t{Ą{-....{F.*ła g?,łUI
* wspólnie z innymi osobami''-''.qł'g."..

Ztegot*uluosiągnąlem{ę.lam}wrokuubiegtymdochódwwysokości:.'"'.'. ńL''fuĘą



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2222 - ?az.2B2

_ jestem czionkiem rady nadzcrclei tod kiedy}: ......'s*.".łfuĘ'u.rl

-;;;;;;;;-,.-;;;il;;;i;;il;;;,;;, : "^' ;ffiiffH

' '-;; '**; 
;;;;;;il&;;;;;;;;;; ;;;; *;;;;;;;;;;' "' . '- g . 

'!ih::Ł.i ' ''ul
vnt.

lnne dochody osiągane z tytulu1 zątrud
skiwanych z iażdelo tytulu: .dJ.9.f.i!t

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości 10 000 zlotych {w przYpadku poiazdÓw mechanicznych należy

.W
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ca{Śl B

Fowyższe oświadczgnie skladam świadcmY{a},_ii rra podstawie sft 233 * t K*deksu karn*go ra podania nłe-

pr*way lub rat*jonie prawdy grori kara porbawienia wolnaśri'

d1orłlg.rx-0.-...**'.?.rpŚ-fu.1ft .!/-."'.,.
imieiscswo*i, date)


