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RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY

Por. 282

w sprawie określenia wzorów formul*rzy ośrlviadczeń maiątkowYch radnago gminy, wóita, zsst?pgY wóita' se"

kretarza gminy, skarbniks gminy, ttierowni{a ieJnostki arganizsiyinei gmilY' o.sop! zarzqdzaiącoj i_członka or'

ganu zarządlaiącego sml'iną osouą p."*ną'o.uz osoby ivvdaiąili tiecyzie łdministracyine w imienlu wóita

Na podstawie art. 24h ust'13 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarrądzającej icrlonka organu zarrąd:aiące_

ca 1990 r. o samorząJ'i" ó*innyń łń' U' l 2001 r' go gini*ną osóńą prawną oraz .osoby wydającej

Nr 142' poz' 159'l oraz z eoóz r' r.li ze, poe. 220, Nr 62, óecyzie administracyjne w imieniu wóita

poz. 558, Nr "113, poz' 984, Nr 153' paz.1211i Nr 214'
poz. 1806} rarządza się, co naslępule: *stanowiące zalącznikinr 1 i2 do roz'porządzenia'

$ 1' Określa się w:ory formularzy oświadczeń
iątkowych:

1) radnego grninY,

z dnia 26lutego 2003 r.

WZAR

ma- $ Ż' Rozporządzenie wchodeiw życie z dniem oglo-
srenia.

Prezes Rady MinistrÓw; L. Miller

Za|ącłni*'i do rorponądzenia Prezesa Rady Ministrów
ł dnia 26 lul€go 1003 r" {poe. Ź82)

Zatącenik nr'|

2} wóita, uastępcY wÓjta, sekretarza gminy' skarbnika
grniny, kierownłka iednostki organizacYJne' gmlnY,

. 
j.!...*.,' ;p..ł.!..'.

Uwaga:

l, osoba sktada!ąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' stara*nego i eupełn*go wypalnia'

nia każd*j z rubryk.

2. Jeżeli poszczególna rubryki nie znaiduią w konkrgtnym przypadku :astogowanla, należY wpisać _.nie doty'

ęzY"'

3' Osoba skladaiąca aświad*enia obowiąza_na- jest ckreślić przynalożność.poszczegó|nyeh składników maiąt_
- 

l"*v*t'. aociroaow i*uo*ią""* ao ńaiqiku odrębnegó ińaiątkłl obiętego matżeńską wspólnością ma_

jątkową.

it' oświadcrenig o stanie ma!ątkowym dotv*y majątku w kraiu l za granicą.

5. oświgdczenie o stanio maiqtkowym obejmuje również wi*ruytelnościpianięż*e'

6. \łY crgśd A oświadczgnił zawańa są informac]e iawne, w r:ęści s T1i:P.:r:cie nieiawne dotyczące adre_

*u lamieslk""i" "łł"Jłii"ug" 
ośwladczenia óra: mi*jsca polożenia nieruchomości.

czĘsc A

urodzony{al

po Żapoznaniu się z prrepisami ustawY zdnia B marga
Lo'. issl olaz z ioOż r. Nr 23, poz. 220, liJr 62, poz' 55B,

Ioooni" z art. 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam
lrib stanowiące mói maiątek odrębny:

1990 r. o sarnorządzio gminnym {Dz. U. z 2001 r' Nr 142,

Nr l l:, poz. 984' Nr l5:, poz' 1Ż11 i Nr 214, poz' 1806)'

wchodiące w skład matżeńskiei wspólności majątkowei
{

I
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Zascby płeniężne:

* środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ,.*.l&!....P.kł.t1Ą. .' ,

* papiery wartościowe: ......".."....''.......'"...".''ry:1,ł'..''.*::.Ł_1:..Ł;l

.'.'.' na kwotę:

il.

1' Dorn o powierzchni: ........{.1.B .... rn?, o wartościl ......9h''.''{.9.i..*.:.::,n'v1*"'ł:i-.''..''.'...'

2. Mieszkanie o powJerzchni: .4łł{...d./lY.L+'{....' m?, o warlości: '...'''..'....'..,..........','..

3. Gospodarstwo rolne; 1

rodzaj gospodarstwa: ...1j.:.'*lrf...,"y-.l!,1111.''. .i''".''i, powierzchni u, .'.4.,.n.k.ł!::.*|.l<],:,...

o wa ności ;,. 'CL'.'. "'{:p.. !]!r]' 9.a_' ; i]...

Z rego tytulu osiągnątem{ętam}w roku ubiegtym przychÓd i dochód w wysakości: .łij.{'ęh).(d.I.,!i....'........'

4. lnne nieruchomości: \z rEPłr'łA
powierzchnia: ."....'nW{'." .gł:Lv.t'r'

o warlości:

ItL

1. Posiadam udziały w spÓlkach handlowych z ud:ialem gminnych osób pr:awnych lub przedsiębiorców, w ktÓ-
rych uczestniczą takie osoby .-- naleźy podaĆ liczbę i emitenta udzialÓw:

udziaty te stanowią pakiet większy niż 109'o udziałów w spÓłce:

Z tego tYtulu osiągnąl*m{ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

2' Posiadam udziaiy w innych spółkach handlowych * naloży podać liczbę i emitenta udzialów:

Z tego tytulu osiągnąlem{ętam} w
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tv.

1. Posiadam akcje w spótkach handlowych r udziatem gminnych osÓb prawnych lub przerlsiębiorców' w ktÓ_

rych ucrestniczą takie osoby "* na|eży podać liczbę i ernitenta akcii:

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

' :::::::::::::: :*::*:::::::::: - ::::::::::: :::::: : ::::::: :::: : - - -

Z tego tYtutu osiągnąłem(ęlam} w rrrku ubiegtym dochód w wysokosci: """"""''""'

V.

Nabytem{am) (nabyt mój matżonek, r wylączeniem mienia przynależnego do iego majątku odrębnego} od Skar_

bu Państwa, innej państwowej osoby p'.*n.i, 1eonostet<.samorządu teiytoriJlnega' ich rwiązków lub od komu_

nalneiosoby p.a*nei'iiiępłą*" miónie, r.tiiió ńorugato zbyciu lu drodze przetargu - należY podać opis mie'

Z tago tytułu osiągnąiem{ętam} w roku ubiegtym dochód w wysokośe i: ..'...."""

nia i datę nabycia, od kogo:

vt.
.l ' Prowadzę działalność gospodarczą {należy podac formę prawną i przedmiot dzialalności): """"""""'

* wspÓlnie r innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąłemięłam) w r*ku ubieg}ym przychÓd i dochÓd w wystlkości: "'''""""'"'
2' Zarządzam deialalnością gospodarczą lub jestem.przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności (na-

leży iodać formę prawną i przedmiot dziatalności): "''"'""""'''r'"ii"""'":""

* wspólnie z innymi osobami ""r''"'""""''

Z tego iYtulu osiągnąlom{ętam) w roku ubieglym dochÓd w wysokośc|: .""'"'"'

vil.

: :*:::::::*:: l]]]]i: ]]]:::::'#l''';o';ą'
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* iestem czlankiern rady nadzorczej {od kiedy}: ..................."..."j

Z tego tytulu osiągnąiem(ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości:'.''..."...".....

tx.

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

ń4ĄV

X.

Zobowiązania pieniężne o waności powyże.i 10 000 ztotYch, w tym zaciągnięte kredyty i poryczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z iakim zdarzeniem, w jaki*j wysokości):

an-l'l/ r)..ltąc'.ł,...,-,. ,....... ... + .. ,.r,f
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caĘść p

Powyżsle oświadce*nie skladarn świadgrny{a}, jż na podstawie srt. ?33 $ 1 Kodaksu karnsgo ra pcdanio nie'prawdy lub zatajenie prawdy grori kara pojbańl*nia oiicl*ici.-

{mioiscowośf, data}
{,oł,"łbe- r,Łaąnł.u


