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BoePoBEĄDzE'\tlE PREZESA BADY MlNl$TRÓw

f"..j,lj ł; nt i ltł Itcńska

a$lĄ -$9- .| 
s

w sprawie okreśtenia wzorótvlormularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy' wóita, zaśtępcY wóita' se'

kretar:a gminY' sr"ruńlrg'gminy. ti.'o*ni{a ie*n;xt(i orianizaeyinei gminy, osoby zareądzaiącai i_człanko ar'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p."*ni'o.a' 
"*uv 

bydaląćii óecyz|a łdrninistracyine w imieniu wóita

Na podstawie art, 24h Ust.'l3 ustawy z dnła 8 mar- osoby zarrądzaiącej iczłonka org8nu zarrądzające-

ca 1990 r. o samor7ąJ'l* g*innv* iń. U. r 2001 r' go gminną 9s9bą prawną oraz .osoby wydaiącej

Nr 'l42' poz" 1591 nrr, 1 zoóa r' r.li' a:, poe. 220, Nr 62, óecyrie administracyjnę w imieniu wóita

poz.55{ł, Nr ]13, poz.984. Nr 153,poz.'1271 iNr214'
poz. 1806} zarządza się' co następuje: *stanowiące zalącznikinr'l i2 do rozporządzenia'

z dnia ?6lutego 2003 r.

ma_ i 2' Rozporządzerrie wchodziw życie z dniem ogto-
szenia.

2} wÓita. ?a$tępcY wÓjta, sekretarza gminy, skarbnika
gńiny. kiefownłka jednostki organizacyinej gmi ny,

s 1. określa się wzory forrnularzy oŚwiadczeń
jątkowych:

1) radnego gminY,

Prezes BadY Ministrow: L. Miller

Ża|ącłni{i do rozponądzenia Preresa Rarty MinistrÓw
r dnia 26 lutego 2003 r (Poz. 2821

Zatącnik nr 1

WZAR

ośWlAoGzENlE MAJĄTl(owE_ "' 
;"d";'o gminY 

.€leę.t.i:rł.*.{€...., d^i,,r''?-.ł..2?..tl
{ąleiscolryość}

iJ*"g"'
t. osoba tktadająca oświadczenie obowiązana lest do zgodnega e prłwdą, starannego i rupelnogo wypolnie'

nia każdei z ru'bryk.

2, Jeżeti poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wpisać -nip doty'

czY".

3' osoba skladaiąca oświ*dgzenie obowiąza_na'lest określić przynależność poszceególnych skladników maiąt-
-' 

r,"*v*r'. ooci'l'ałi ińto*ił'"* ao ńaiqtfu odtębnegó ińaiątku obiętego matżeńską wspólnością ma_

jątkową.

4' oświadclenis o stinis majątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą'

t. Qświ*dczonie o stania maiątkowym obejmuie rćrrnież wi€ruYtslnośsi pianigżn*'

6. W cręśłi A oświadczgnia zawańo xą inlormacJe iawna" w r:ęścl B Tś'::1_"-1T:cjenioiłwne 
dotycząca *dre'

*u esmieszk*ni" ;k';J1ii"*g" ośwladczenie óriz miaisca polożenia nieruchomości'

{rnłejsco rałludtrienia. stanowi$ko lub funkcit)'.

po zapoznaniu się z przepisami UstawY zdnia 8 marca 199CI r. o samorządzio gminnyrn {Dz' U' z 2001 r' Nr 142'

poz. 1591 oraz z 2002 1." Ńr. is' poz' 22d, t*jr 62. poi. ssa, Nr"l13, poz.984" Nr 'l5s, poz. 'l271 i Nr 214, por' 1806}'

zoodnie z art, 24h t*j ";i;ń;śńńJ"iu*, 
ińi"r-a"ńwchodrące w skład matżeńskieiwspólności majątkowej

irińitano*iące mój maiątek odrębny: i

t
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t.

Żasoby plenlężne: ,io uoL,. - }nqŁ?bfnelł fr*:-:::::::::::::::::::::::::::::::::]:i'" 
.rri;';ł;r{] 

^łtłł{'sre._ '-' ' ' ''

* środki pieniężne zgromadlone w walucie obcej; ,.......,NLE..ffi*.p3'ł'e......

* papiery wartaściowe:

n.

1"

2.

3.

. na kwotę:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spÓlce;

Z tego tytulu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.""........'.,.

2' Posiadam udzialy w innych spólkach handlowych * naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:

'dlF....*.5 ł.ft}.:flfl

Z tego tytułu osiągnąlem{ętam} w roku ubiegłym dochod w wysokości;...'...'.."'..

4.

u.

]. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udrialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-
rych uczestniczą takie osoby -- naleźy podać liczbg i emitenta udziałÓw:

..'....."'Nl..,=''".f.ęF.'{.l^D:fr '{(.............
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tv.

1' Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziatgm gminnych osÓb prawnych
l .uvvt't

.vń_uń"iniczą takie osoby -* na|eży podać liczbę i emitenta akcji:
rl{lF .i2ł-':{.,F?>Afl

.'.'' /- 
""'f;a 

" "' l' " ";' :' i' "t''' r'

lub przedsiębiorców, w ktÓ_

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

Z tego tytułu osiągnąlem{ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2.PosiadamakcjewinnychspÓlkachhandlowych*nale-żyptldacliczbę
r{,'' ': 

,ł_ą*/']'/ n r> f\m
- __'___'_"'{"r"'r"""""""""";;"""'/""

i emitenta akcii; .".".....'.

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam} w roku ubieglym dochÓd w wysokości: """'

V.

Nabytem{am) {nabył mój rnalżonek,: wyłączeniem mienia przynależne99 d9 ieoo ma|ątku odrębnego} od Skar_

bu Panstwa, innej państwowei osoby prr*n";' iednostek simorządu teiytqrialnego, ich ewiązków lub od komu'

nalnęi osoby prawnej następuiące mienie. t<#ri ńJr*g"ło zbyciu w drodee przetargu - należy podai opis mie_

vt.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczQ (naleł q99"ć"f:rT"ę prawną i przedmiot dziatalności): "'"""""'"''
. -''...'.'....ł: : .F-..'ł.€:łl.ł. 2..: ł q" "...

* osobiście

* wspÓlnie z innymi osobami .'.

Z tego tytutu osiągnąlem(ę{am} w roku ubiegiym dochód w wysokości: """'"'"'-"'

Z tego tytulu csiągnąlemtętam) w roku ubiegtym przychÓd i dochód w wysokości: """"'"'"''"

2. Zatządzam działalnością gospodarczą lub.iestem'przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

-' ieiv iooac formę plawną i prządmiot dzlalalno.ści.)' ';'''"':": 
'':

^r, 
r- 'i€'i;'ó:jĘ 

'- i;t.ęt ł.Ł' N:ł.i.:.l''.'Gp..{'ł ł'.Y' ł:,'Ą .'t!.'1ę .?.*.{.ł.e..ffit'.(..-'. -

....,.............Jy.:'-:.........Y... "'.""'/" '; ':+ " "r":' j

vlt.

W spÓłkach handlowych {nazwa, siedziba spótki): '.'.''..#'fl... '|.ę.:i'i?-rł..r-'?,.Ętr-1j.V.r]'łl'

_'1es\emc*\on\remzarządu\odkiedy):"""':;:'j]J

€tIi: t.Ę. i "..{ ł ł.łr-=
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tx.

Składniki mienia luchomego o wartoŚci powyżej 10 000 zlotych (w przypadku poiazdÓw mechanicznYch należy

Shntłą!Łr!--} c-;:-Ę-'jl Ś?/.- AŁ:opłrBt ł' tu.',Ł'I!cłl 7-ł'+,;', ,/fi <ł*,--, ,}Ł

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 o00 zlotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zo$taly udeielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jaki*j wysokości):

'.....#f'lh.l-'.*.li.-'r,i,: t.tY.I..,..'.'.i ry.ę...*f.ry.*.'..}.4'}. {.':..'..ę/.#.8ł''!...:'..(p.'.1{f,.....'....
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c*tśl B

Powvżpre o*lvi*dczenie skladam śrrvi*domY(a), 'iż 
na podstawie sft. 233 s 1 Kod*ksu karnago ła podanie nie_

prawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienta wolnoscl'

zfl:I ff^*
'/ f {PodPis)


