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RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTRów

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawio określenia wzorów formularŻy oświadczeń m8|ątkowych ]adnggo gminy, wóita, zastgpcy wóita' se.
kletarza gminy., skarbnika gminy, kierownika iednostki olginizacyinei 9mińy.-osoby zarźąoza|ącdi i'cztońra ol-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej deiyzie administracy|ne-w imieniu wóita

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzające.i iczlonka organu zarządzające_
99 l990 . o samorządzie gminnym_ (oz. U: :z z9'o1 l. so gminną oso6ą prawną orai osoby ńdajecejNr 14ą, poz' 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 22o, Nr 62, decyzje adm in istricyjne rłrimieniu wójta
poz. 558, Nr '1 13, poz. 984, Nr '153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuje: - stanowiące zafączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia.

5 1. okreś|a się wzory formularzy oświadczeń ma-
jątkowych:

1) radnego gminy,

2| wÓita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminV, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Uwaga:

5 2. Rozporządzenie wchodziWżycie z dniem ogto-
szenia.

Prezes Bady Ministrów: l. Miller

zatączniki do roŻporządzenis Pr6Żesa Rady Ministfów
z dnia 26 lutogo 2003 ( lpoz,282t

zalącznik nr 1

WzóR

oŚWADczENtE MAJĄTKoWEradnegogminy 
-dł/.l*()''',,dnia.(mi6'scowość)

1' osob8 skladaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wYpglnie-
nia każdei z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać -nie dotv-
czv" .

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest ok.eślió przynalożność poszczególnych skladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnago i ńaiątku obiitego mit"ń"t ą wspólnością ńa-jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku W kraiu l za g]anicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie również wie]zytolności pienigżne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawno dołcząco adre-

su zamieszkania skladaiącego oświadczgnie oraz mieisca polożenia nieruchomości.'

czĘść A

' " 
i;;;l;;; ;;il;;;;;;;:i;;;;;;i; i;; i;;i;i;i" " " " " " "

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2oo1 r. Nr 't42,
poz..1591 oraz z 2002 r' Nr 23' poz.220,Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 1ś3, poz'1271iNr214,poz. 1806),
zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skiad malżeńskiej wspólności ńajątkowej
lub stanowiące mói maiątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......'..'..'. .tt'.łQ'''rł'Q?.',':-.'.'. . . .'.qo_)r?. o| *|ołori,

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: .,.'......'.'......'

- papiery wańo ściowe: ..'.'...'. LI I (1...''..i -c-'2.t.vła(Q:ł:l"2'.....''.'..'

rr.
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Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodar'tw€: /{ iłł.l.ł-.'l.".ia.,'ę'liŚ:;Ł.....'...'',powierzcnnia: {9łę.rłtł"x.8€,.'])

udzialy te stanowią pakiet Większy niż 'l0% udzialÓw w spófce:

z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .....'..'..'.....'.....

t.

1. Posiadam udzialyw spólkach handlowych z Udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW w ktÓ-

rych uczestniczą |ąkię osoby _ naleźy podać liczbę i emitenta udzialów:
//) l2 ,.lnł,,::,.

J/

2. Posiadam udzialy V/ innych spółkach handlowych - naIeży podać liczbę i emitenta Udzialów:

......... tr.t.€.... cLx;.'y'.ą''<.ł.,.'l.......'..'.' J/
Z tego tytutu osiągnąlem{ęla m) w roku ubiegtym dochód w wysokości:.. '...........'... '' '...
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tv.

1' Posiadam akcje W spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

- 2221 -

rych uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
rlą p r,/'ł,, 'l. ,

J,/

-. -...'. -.......''..'''.''.l:il ś.

Poa, 282

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

z tego tytułU osiągnąlem(ęlam) w roku Ubiegłym dochód w WYsokości: ...''...............'..

2. Posiadam akcie w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..'....'...........'

z tego tytutu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: .....''..........'.''.'

v.

Nabytem(am} (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do iego majątku odrębnego) od skar
bu Państwa, innei państwowei osoby prawnej, .iednostek samorządu teMorialnego, ich związków lub od komu-

przetargu * należy podaó opis mie-)j /-',ć//? ą <9//'Y t,:h,1F

vt.

1. Prowadzę dzial8lność {należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ........................'......

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam} w roku ubiegtym przychÓd i dochÓd w wysokości:

2' zarządzam dziaialnością gospodarczą lub jestem prŻedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podac formę p'8w'ą i przedmiot dzialalności): -..........'..'..

''...'...'.'..' /' }1' l'r.'.ęł',:. y''.: t.ł.ł'.'// l"'"""""""-""'

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: ..'..'.'..........''

v .

W spólkach handlowYch (nazwa, siedziba s pólkil: ..'..(2/e-,'.(de '(7''ł7 . .'..
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):

z tego Muiu osią9nąlem(ętam} w roku ubieg|ym dochód w wysokości:'....'...............''.

v l.

lnne dochody osjągane z tytulu zatfudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zaięć, z podaniem kwot uzy_skiwanych z każdego tytulu:

..ę)/..?.#)..l..''*'.(.(.{.9;Jt;..'.....''..ł,l.*-,ł./)*:.r..!k2.+''':...!s:'.t..'''.....'ł.

.......3:,1..(-...,*3.(t:(..,..5.:......../ T / /!'ł""""""""""""...'.'.....''l.....'...'.......
,.,...'.'...''''?ę-{'ą.t.i.L.Lz...(...........ł. /,.|.' :'......ł' 

".

skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźypodać markę' mojel i rok produkcji): ..........'...'........'..'.'.'.....'.......'.'..

........''.'....2d=Iąc?-!l:^.\L..'.'..:...|:}4.l.....--.-A.,.

x.
Żobowiązania pienięźne o wartości powyżej l0 000 ztotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z Iakim zdaizeniem,iv jitiel 

""v.i't,is"ii, 
.'......'.'.....'......'....'
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnogo za podanie nie_

pravridy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośc|.

(miBjscowość' data)


