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RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTBóW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy ośvrłiadczeń maiątkowych radnego gminy, wóita, zastępcY wóita, se"
kreiarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnei gminy' osoby rarządzaiącej i czlonka or_
ganu zsrządzaiącego gminną osobą Prawną oraz osoby wydającei decyzJe łdministracyine w imienlu wóita

osoby zarządrającej i czlonka organu zarłądzające-
go gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzie administracyjne w imieniu wójta

po2,558, Nr'113, por.984. Nr 153, poz, 127'1 iNr214,
boz. 1806}."rząłzu się, co następuje: stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar"
ca 1990 r. o sarnorlądrie gminnym {Dz. U. z 2001 r'

Nr 1 42. poz. 159 1 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

5 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma-
jątkowych:

1i radnego gminy,

2} wÓjta, zastępcY wojta, sekretarza gminy, skarbnika
grniny, kierownika iednostki organizacyjnej gminy,

urodzonyta) -1

5 2' Rozporządzenie wchodri w życie z dniem oglo-
szenia.

Prezes Bady Ministrow: L. Miller

Zalącrniili do rołponądłenia Prezesa Rady MinistrÓw
ł dnia 26 lutego 2003 r- (poz. 282l

Zalącznik nr 1

WZAR

oŚWlADczE*llE MAJĄTKoWE
radnego gminy 

......,....,.......,. ...!r;......:........, dnia .,...............'.... r.

Uwaga: 
{ń'iejscowość)

1. osoba sktadająca ośrłłiadc:sni* obowiązana jest do zgodnega z prawdą, starannego i rupełnego wypelnie-
nia każdeiz rubryk.

2' Jeżeli poszczegÓlna rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowanla' należy wpisać -nie doĘ'
czY".

3, osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana jest akreślić prtynależność poszczególnych skladników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego matżeńską wspótnością ma-

iątkową.
4. oświadczenia o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraju l za grnnicą.

3" oświadczanie o stanig maiątkoułym obejnruie rórrnież wi€rzytalnościpienigżne.

6' \1V części A oświadczenił zawarte są informacJe iawno, w części B zsś informacje nieiawne dotyczące adre'
su aamieszkanla składającego oświadczenio gra: miejsca po|ożenia nicruchomości'

czĘśc A

Ja, niżej podpisany{a},.'..',r{,'',.l.-'r ','.t'.:1.:;'.'..'-..i''..'.::':.::.::....''.l.''1;,ł.:-'.L.''.'...,.,......
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowei

{miejoco zatrudnienis. stanowisko lub funkcis}',

po zapou naniu się z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. irgt oraz z iooż r. Ńr 23' poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 'l271 i Nr 2'l4, poz. '1806),

zgodnie Ż art. 24h te.j ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład nlalżeńskieiwspÓlności majątkowej
I

I

lub stanowiące mÓi maiątek odrębny:
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Zasoby pienię*ne: 
Igrgrnadzone w watuc ' ^ ł.!*ł,.*5.*Łłi..:.łr-łł,ł/,ł&ł',{e's.Ż:.ś...#"gł e--+_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei: '.'.'..'.'?.'.ł'..-''.'...-.'-....:..' .'......../'.

't

I

' {r/rcrn* środki pieniężne zgromadrone w walurie obcej: ,,."'"t*t"ą.'..K,C?9?,Y.""""t"""'/"

na kwotę:

lt.

1,

Gospodarstwo rolne: lłiąrłl og'.' łt 4ł'* *v,złQ.7ljroa y'r- 
]

rodlaj gospodarstw'a : "{łł.:!fu-i*źę-r!,ł'..<..#.1ir,*..':.J,ł.E ń*-.'...',, powierzchnia: .'...'....*
o wartosci: .lłłra,!i'łąf*ł.w'ł..łi!..jt?..aą.*2.ł{.'.,łł.fur'*rł|{,%sł':=.....l.źo,,.ąęłłi...'.'.'.

/t,.?

ffiix:;;--J-.:k;;^:;:,r;;;łlew;rł;,,ffi{śttłf#łł;i'i,i,^.iłi"xi-aiiiir....
,4 :eLł -łt -tĘŁin - t 5. axł, ao s i. zt l łr7,iał fagar r r, r, L rł/rg )' arł+lnne nlerucnomosct: -- 7.' -'

o w'artości:

/' /t/ r

ilL

1. Posiadam udrialy w spólkcch handlowych z udrialem gminrłych osÓb prawnych łub przed*iębiorcÓą w l(Ó-
rych uczestniczą tal(io oscby * nale{ podać ticzbę i ernitenla udziałóvq;

udziaty t€ stanowią pakiet większy niż 10% udlialów w spólce;

Z lego tytu|u osiągnątem{ęlam} w roku ubiegtym dochód w tłYsokości;

* Ź220 * Pol.2S2

3.

4"

2. Poaiadam udziały w innych spÓłkach handlowych * naleł podać liczbę i emitenta udzialów:

."e?Jć"...e{ą.{ą**v

Z tego ĄĄulu osiągnąlern{ęłam) w ro'ku ubiegtym dochód w wyeokości:...'-..'......
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1. Posiadam akc'ie w spÓikach handlowych z udrialanr gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ_

łchuczestniizątakieosoby-należypodaćticzbęiemitentaakcii:

akcie te stanowią pakiet większv niż 10% akcii w spÓlce:

Z tego tytułu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegiym dochód w wysokości: '''"""""'"

2.

Z tego tytułu osiągnąlem{giam} w roku ubiegiynr dochód w wysokoŚci: ..'"/rł';'c*'..r' {:r:t;ił7"""'"'""

vt"

1' Prowadzę działalnośĆ gospodarczą {należY podac formę prawną i przedmiot dzialalności): '."'""''"'"'
.t

* wspólnie z innymi osobami '!!"'!1"tt'

Z tego tytulu osiągnątem{ęlami w roku ubieg}ym przychÓd i dochÓd w wysokości: """""'"'"'
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestern pnedstawicielem pe{nomocnikiam taŁiej dzialalności {na__ 

ieży iodać formę prawną i przedmiot dziatalności): """'""''"'""""""""'i""

* osobiścio

Z togo tYtulu osiągnąłam(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokcści: ."""'"'"''"''
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- jestem czlonkiem rady nadzorcrei (od kiedy): .........,..............:

* jestem członkiem komisii rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytutu osiągnąłem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokosci:........'......'..

vllt.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęc. z podaniem kwot uzy"

,i '::,',l.J.. ,,'o:',',./ę,L' '{j. ,'rł y',, i :'' ' ' J ''?t1'i:,'.--,.

'-i ź ?',: / ''

lx.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznYch nąleży

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0s0 złotych" w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zoslaty udzielone (wobęc kogo, w związku z iakim zdarzeniem. w jaki*i wysokrrści}:

....."..:-....'.....'...',."...'.;. .-.---....:.---.*-t/.----.-^-.--.
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czt*l B

Powyż*re oślviadczenie skladam $xiadgmy(a),.iź na podstawie art.233 s t K*deksu karnagoza podanie nie_

prawdy lub:ataj*nia prawdy grołi kara porbawicnia wolnośei'

.Rrr::&.r*....k::::,:|...,..,(.?,'?."ł',d.?.!.!ł.:.,'-.-....
imie]i$cowośĆ. data)

..,t*r !:.r "..., {. ( a ł "*-/. *'...
bodpi*l


