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RozPoRzĄDzENlE PftEzEsA BADY MlNlsTnÓw

WZAR

ośWlADczENlE MAJĄT|(oWE

osoby zarządzającej i cztonka organu earrądzaiące_
go gminną osóńą prawną oraz _osoby wydającej
łecyzje administracyjn* w imieniu wÓita

* stanowiące zalącrniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

$ Ż" Rozporządzenie wchodei w życie z dniorn ogło-
szenia.

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorówtormularzy oświadczeń maiątkowych radEego-sE!_ 'wóita, zastępcy wćita' se"

krttarza gminy, skarbniks gminy, t l*rowniilei;dń;aii'o's;nizaivindgffi:F6EasobY zarzqdraiącei i cłonke or'

ganu zarządraiącego gminną o*obą p'u*ni ''*i'""uv iuvg'iąóii óe]cyzia administracyine w irnienlu wóita

Na podstawie art, 24h ust"l3 uslav/y z dnia 8 rnar-

ca 199Ó r. o samor'ądzie grninnym {Dz' U' z 2001 r'

Nr 1{2, poz.'1591 oraz z 2002 r. Nr 23' poz' 220, Nr 62'

poz. sśeł" Nr ]13, poz' 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214'
poz. 1806} rarządza slę, co nastgpuje:

$ 1' Określa się wzory formularzy oświadczeń ma_
jątkowych:

1) radnego gminY,

2} wÓjta, ŻastępcY wÓjta, sekretarza grniny, skarbnika' 
g*iny, kieiownłka iednostki organizacyjnej gminy' Prezes Rady MinistrÓw: L. Milłer

Zalącłni* do roeponądzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lulego 2003 r. {Poz. 282}

Zatącenik nr 1

radnego gminY ,C-

Uwaga:

1. ssoba tkładaiąca oślłiadczenie oborłiąze na jest do egodnega z prawdą. staran*Bgo i zupetnogo wypalnie_

nia każdai z ru'bryk'

2' Jeżeli poszczegilne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastogowanta, należy wpisać -nie dotY_

c'Zv".

3. osoba sktadaiąca oświadgzenia obowiąza_na'iBŚt określić prrynależność poszczogólnych skladników maiąt-

kowych, dochodów i zobowiąean c" ,{uńi[u oaręunegó i ńaiątku ob|ętego matżeńską wspólnością ma'

jątkowąt 
l

4.oświadcz*nie o stanie maiątkowym dotygĘy majątku w kraju i zn granicą.

E.Oświadczanie o stanie maiątkowym obejmuie również wierzytelnońci pianięźne'

6' W części A oświadczgnia aawańa są inlnrmocjo iawno, w eręści B-1:ś_i:1''.:T::le nieiawno dotyczącs adre_
- 

iu:smieuor""u'"r,ł"Jaią"gJo o**to"'enia órir mi*jsca polożenia nieruchomości'

cuĘścA t

Ja, niźej podpisany{a, J c E.a ."{F,*'F'K ćM( l.E.!ł"&Ł. :..,{-ukt|t=k'Q

urodzony{a} ...... ' /.5'**03.,. '([.?J51 ;'......'..''.'.; Ą_'x ' ' JĘErŁE].i:u:i.'E
:-'r1, (J ]]. Jtrl'Y Dr-(r.-.lĆ . ' 'S .Q,.'.*,(..'..t'!Ht1'łt'!ł't.(.(.ft'.-. ').....'. ..

' /) ,- I

{mieisco ratrud$iedia. st*nowłsko lub funkcja)',

po z8poznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzia gminnym {Dz' U' z 2001 r' Nr 142'

poz. 1s9,l oraz z 2002;: li; x' poz. 220, ru' gi poi- ssa, Nr.1]3, poz. 98a" Nr lś1, poz. 1271 i Nr 214, poz' 1806}'

zoodnie 2 art' 24h tej ustawy oświadczam' *-ió"ńa"* wrhodrące w skład nlalżeńskiejwspólności majątkowei

i;;;i;;;;|ice moi'maiątel odrębny: j



t.

Zasoby pieniężne:
*:-:::::::::::::::::::::::::::::]::Żrśeu'c-na 

u 'l, N5?ćkbIift5,N''ci( ...

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,...N.ltr.,3)p.ML2{
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Z tego tytr.jlu osiągnąlem{ęłam} w roku ubieglym przychÓd i dochód w wysokości; ...........-..."'

4. lnnę nieruchomości:
powierzchnia: .",.......,.,..."..,....Ntt v

il.

1.

2.

o wartości:

tytul prawny:

m,

1 Posiadam udzialy w spÓlkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-
rych uczestni*zą takie osoby * naleźy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

udzialy te stanowią pakiet wigkszy niż 'l0% udlialów w spÓlce;

Z tego tytulu asiągnątem{ęlam} w roku ubiegtym dochÓd w wysokości;

' :::::::: :::::::]::::: :Ki:E: ^#3?;| dł::: ::::: :::::::::::::::::::::''' ".''""
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rv.

1. Posiadam akcje w spóikach handlowYch z udziaianr gminnych osÓb prewnych lub przedsiębiorcÓW w któ_

ł-J_ń*.t" iczą takie oscby'* na l eży. pod ać l i ĘĘę Lqn'7 g "5j 
i'

'.'N/p-.. .'J)p.t .Y. k'ł 'Y.-""-.-

akcie te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spólce: ''''

Z tego Mutu osiągnąłem{ęłam} w roku ubieglym dochód w wysokości: "'."'

Z tego iYtutu osiągnąłem{ęlam) w roku ubiegłyrn dochÓd w wysokosci: '"""""''""'

Z tego tytutu osiągnąlem{ętam) w roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wYsokości: ""'"""'""'
zurr-ąo.u.",1 dzialalnoŚciągospod.arcrą lub jestem.przedstawicielem pe{nomocnikiem takiejdzialalności (na-

leży podac {or mę p rawn ą i przed m i ot d4a tal pĘi } :i'V'; ";".'' )''' " " " " "' : " "'
N tIg -Lp_!I &! .

* osobiście

Z togo tytulu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: """""''"'"''

V.

Nabylem{ami {nabyt mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do iego rnajątku odrębnego} od skar-

bu Państwa, innei pańatwowej osoby pru*nu|, jednostek sarnorządu teńltqrialnego, ich rwiązków lub od komu-

nalneiosoby prawnejnastępuiące mienie, it':iió ńJt*gaio zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mie_

vt.

1.

2.

vil.

W spółkach handlowYch {nazwa, siedziba spótki}:

* jestem czlonkiem zarządu {od kiedy}:

NtE T)T{u}!-

r
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- jestem crfonkiem rady nadzorczei tod kiedyi: ....;........"...,..

vil'.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-

x.

Zobowiązania pieniężne o waności powyżej 1$ 000 zlotych. w tym zaciągnięte kredyty i połczki oraz warunki,
na jakich zostaiy ud:ielone {wobec kogo, w związku z iakim zdarzenięm, w jakiei wysokości):

TUAZV :



Paz.282
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cxĘsl B

Powvżsre oświad*enie skladam świadomy{a}, iż na posstawie srt. 233 * 1 Kodgksu karn*go ra podanie nie'

piu*oy lub zataj€nie prawdy grozi kara porbawinnia wolnoŚci'

tJ-

lilłlrV,^-,ę
'L................t {podpis){rfiisjscowość. data)


