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z dnia 26lutego 20S3 r.

w sprawie określenia wzorówlormularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy. wóita, zastęqcy wójtr. se"

ili;;; 
';inv' 

'i"'ani*" 
gńinv,ltierowni{a iednostki organizaiyinei gmlńy, oio9Y zarządzaiąceiiczłonka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p'u*''ą [raz osoby łvuająiii tłecyzi* administracyine w imieniu wó$a

Na podstawie art. 24h ust.13 UstalYy z dnła 8 mar'
ca 1990 r. o samoruądzie gminnym {Dz' U" e 2001 r'

Nr 142. po2.1591 oraz z 2002 r. Nr?3, poe.220, Nr62'
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz.1211 i Nr 214'
poz' 1806} zarządza się, co nasiępuje:

$ .l' określa się wzoły forłłularzy oświadczeń ma- ! 2' Rozporządzer:ie wchodei w życie z dniem ogfo-

osoby zarządzającej i crlonka organu zarrądzające_
go gminną osobą prawf}ą oraz osoby wydaiącej
óecyrie administracyjne w imieniu wójta

_ stanawiące zalączniki nr 'l i 2 do rozporząd:enia'

Prezes Rady Ministrow: Ł. Miller

Zalącrni*'i do rorporządzenia Preresa Rady MinistrÓw
z dnia 26 lulego 2003 r. \Poz' 282\

Zalącmik nr 1

jątkowych: szenia.

1) radnego gminY,

2i wÓita, zastępcy wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika
grniny, ki erownłka i ednostki organ izacy! nej g miny'

ra d n * g o g m i n y 
?-rł, śg ł.a *rl:.]L... ..., d n i u (f.,/ł!'fuź,.

tąiejscol,yość}
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Zasoby płeniężne: l)
- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiei: .. .'. '...'1

i

$.

1_

2..

3.

udziaty te stanowią pakiet większY niź 'l0% udziałów w spółce;

ł ]/ 1
ll -/

.ł-

;;";";;;, '.)'{fi'P-qę'g!:"ł:*.: : -_ ':' _-:_.:--_:-:' . -:_.::'-" "' _"_-" "::' ' ' -'

|il.

1' Posiadam udzialy w spÓtkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-
rYch uczestni*ą takie osoby - nałeźy 

w?":3";j'ru:;x::::::::"...'...,......ł.

2.

Z tego tytulu osiągnątem(ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: '......"'..'.'.,.
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rv.

1. Posiadam akcj* w spótkach handlo'wych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców' w ktÓ-

'rifi u"'"'inic'ą tatiu osoby * należy Ro{ać liczbe i emitenta akcji;vvvv' '-/l/u= Dr-ł/L.ł.|.7....''..........'.

akcje te stanowią pakiet większY niż 10% akcji w spólce:

Z tego tytutu osiągnąlem{ęlam} w roku ubieglym dochód w wysokości: ''""'"''"''"

2. Pcs,iadarn akcje w innych spótkach handlowyqĘ;;flr.
Z tego tvtuiu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysoktrŚci: """"""'""

- osobiście

V.

Nabytemtam} {nabył mój malżonek, z wyłączeniern mienia przynależnego do jego majątku odrębnego} od Skar-

bu Państwa, innej państwowei osoby pr"**i, jednostek'samorządu tełtoriitńgo. ich związków lub od komu-

nalnęi osoby prawne] następuiące mienie' ęii!goillqsatg'gqvr.]u'w drodze przetargu _ należY podać opis mie-

Prowadzędzia'alnośĆgos'odarczą{należY 
W::vłrł'?,łi']i*'|.::::::::::::]]....':''..'...'"''''.:':".:.".''.

vt.
't"

* wspÓlnie z innymi osobami

2.

* osobiście

* wspólnie z innymi osobami

Z tego tYtulu osiągnąlem(ę{am) w roku ubiegiym dochód w wysokości: ''""""""'"''

vł"ptłr,u"hhandlowYch{nazwa,siedzibaspolki}: 
.....*#lł:.*.l 

''E1;łr:'-^ 
"' " '

* jestern czlonkiem zarządu (od kiedy}:
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- iestem czlonkiem rady nadzor*ej tod kiedy):

* jestem c:lonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytutu osiągnątem{ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:'.'.'..'..........

vnt.

tx.

Składniki mienia ruchornego o wartości powyżej 10 000 zlotych {w przypadku poiazdÓw mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złoĘch' w tym zaciągnięte kredyty i poryczki oraz warunki,

:::::::::::: '::::::::':*]]i.1"] 
związku z iakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
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caĘśĆ E

Powyższe oświadczeni* skladam świadomY{a},.iż na podstawie ań. 233 * 1 Kodeksu karnego za podanie nie'
prawuy lub rataj*nie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośei'

Ł-(/=-t r-4(:'.(:Ł. 
.. / .( :. or' -ła /.ż. . Jbrre złą.i, /a

{mi6j*cgwsśl, data} {podpi*}


