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RozPoRzĄDzENlE PBĘzEsA RADY MlNlsTRÓW

z dnia 26 lutago 2003 r.

w sprawio określenia wzorÓw formularzy ośwladczeń maiątkowych rrdnego gminy, wójta, zastępcy wóit!. 3o.
kretarza gminy, skarbnika gminy' kierownlka iednostki organizacyinej gminy' osoby zarządzaiQce| l czlonka or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą Prawną oraz osoby wyda|ącei dgcyzie administracyinc w imionlu wóita

Na podstawie ań' 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarządzającBi iczlonka organu zarządzające-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. go gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
Nr 'l42, poz. 159l oraz z 2oo2 r, Nr Ż3, poz. 220, Nr 62, decyzie administracyjne w imieniu wójta
poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
ioz. teo6) zarządia słę, co następuj'e: - stanowiące za{ączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia.

5 1. określa się wzory formularry oświadczeń ma- 5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-jątkowych: szenia'
1) radnego gminy,

2) wójta, zastgpcy wójt8, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika isdnostki organizacyjnej gminy, Prezgs RadV Minisltów:. L Miller

zalączniki do rozporrądronlr Prozesó Rrdy Mlńl8t'ów
z dnia 20 |ut€go 2003 r.lpoz,282l

zd{cŹnik n] 1

WzÓR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

R.ą'n i/.sł,.'łłn!ł. sL.'........, ani" ł' ?','/ł.Lł/9 l.

Uwaga:
(miej3cowość}

1. osoba skladaięca ośw|adczenig obowiąz.na rost do zgodnego z prrwdą' *tal'nn€go i zupe|nego wypełnlc-
nla każde| z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym płzypadku zastosowanla. naleźy wplrać -nig doty-
czv".

3. osoba skladaiąca ośwladczenie obowiązsna |est okraśllć przynależność poezczególnych skladników ma|ąt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l mrlątku obięteso malżeótką wspólnośctą mr-
iQtkową.

4' oówladczonie o gt.nl. maiątkowym dotyczY m'iQtku w kra|u l za granią.
5' oćwladczrnló o stanio maiątkowym obejmuie równioż wl€rzytelnośGl pionlężne.

6. W częćci A oświadczGnia zawartc ą informacle jawną w częścl B zaś lrrformac|e nisi'wno dotyczacÓ adr€_
su ramleszkanla eklada|ącego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomotful.

czĘŚć A

,e

kio:Ł ,/2J'Ją)("v - tnmt dąsr'l t ą-.....,...,.......... r..... v........"....... 6i;j,;;;i;il;;;;;;. stanowisko lub lunkcj6)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142,
poz. 1591 oraz z 20OZ r. Nr 23, poz. 22O,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806),
ugodniB z art. 24h t6j ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malźeńskiei wspólności majątkowej
lub stanowiące mói maiątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzon9 w walucie p orriei: ..'6.3..!!'ł'.?.r.Ił..ł.I.:..łły,:,/.!"ęi):*ł'łr..:.|r"'*'.?.!.{r!'ęł,<ł^

J J ,-

na kwotę:

l[.

1 . Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem 9minnych osób prawnych lub prŻedsiębiorców, w KÓ'
rych Uczestniczą tąkie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udziaiy te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólco;

Z tego t]^ulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: '''""'""""""'

Posiadam udzialy w innych spótkach handlowYch _ należy podać liczbę i emitenta Udziafów:

n:r..'ę7'ł(łł.l,ł'"""r"-'7 " '

z tego tytulU osiągnąlem{9la m) w roku ubieglym dochód w wysokości:" '""""' '""'"""
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tv.

1' Posiadam akcie w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii:

akcie te stanowią pakiet więksry niż 10% akcji w spólce: ...'.......'..'......'.'.

z t6go tytulu osiągnątem(ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'....''.'.....

2. Posiadam akcj€ w innych spółkach handlowych _ naleźy podać liczĘ i emitenta akcii: ....

z tego t]^ulu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokoŚci: ..'.''..........'.....

v.

Nablem(am} (nabyt mó.i malżonek, z wylączeniem mienia pzynaleźnego do iego maiątku odrębnego} od skaI-
bu Państwa, innei państwowej osoby prawnei, jodnostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnei osoby prawnej nastgpuiące mienie. które podlegalo zbyciu W drodze przetargu _ należY pod8Ć opis mio-

2łig<-.*r,.'.nłł'..'2.l'6'/...ł....^n''ł.'''p'ł.ą#:..Q'/.f-o''4ł.*'.łol.',y'łł/.ł.ł.l,.r'':/."-ri!r-'..k.t/r4}r,*....'a,z..'......-

'kn'g'ńa.''6'łn'i*tg''ftł.z'.źłł'..'.ił:.".r''.'eą'..ł.łł.ś...ł../..h.8L.źź.ź{..LłłL/..ł.''kfrip.u.t.ł..!.d*.*.łt',.1s!,''-
.ilcłtr.łl.ł4'tł.|r.rv'!Lł'łł|ł.r.ł./-.'ł.lł.łłll{'ł..'ł{.zł'(.łł'':{.ł,łą.ł'iżl1ł,d..{%a'a/.d.ł-lL*...łJ.€'.ł'łł:n{ł;.'*.......'..

vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (naleł podaóformę jrrawną ipzedmiot dzialalności): ._'..'.....'...'...-..'..'_._../1IĄl? E0ra1 2-.r -... /,,,...,,,.,.,.....

_ osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlaml w roku ubiegłym prrychód i dochÓd w wysokości: .'...

2. zdlŻądzam dzialalnością gospodarczą lub iestem pruedstawici€lem pelnomocnikiem t8kiei dzialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności}: _......._.......-

t./
.l1!l4.:..'..{:!.ł n ź €. ł'''.........-..'.....-......-t/

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytulu osiągnąfem(ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

vil.
W spólkach handlowych {nazwa' siadziba spólki}:'...'...'..'....'...

_ iostem czlonkiem zalządu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczel tod kiedy):

_igst€m czlonkiem komisii rowiryin6| (od kiedy}:

lnne dochody osiągane z Vulu zatrudnienia lub innej .t]'igtalnoei zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot ury_
skiwanych z każdego tytulu: ,..kr',..',ź*{L4ź'"..'. j4.*..'.4Żl:tn ..'J.ą'z.r.'..Ze.łę1:Lj.....,.......'........'...

:...,7"'ry',+..,źat'złł...=.3-'i.4'ł,.:'../hv'.ń,ł.t'.t:.::.2rnł:../.::ćł./.:;.:ł::':i!*!.'?7r*".).:'..'|.....,'.:!41'.'.......'....a/-
*':l.|r.:.lł<.?'.e{.{ł'7..łl:.r/.,:. 1/' -1/ -

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

vl[.

tx.

skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 0o0 zlotych (w prrypadku poiazdów mechanicznych naleł
podać markę, model i rok produkcji):

x.
zobo'/viązania pieniężne o wańości powyźej 10 000 zlotYch, w tym zaciągnięte kredyty i połczki oraz warunki,

:: :::::: ::::: ::::::::: ::::"#% #:::: : 
*'darzen|em' w jakiei wysokości}:
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czĘść B

PowvższeoświadczenieskladamświadomY(a),iżnapodstawieań.233$1Kodeksukarnogozapodanienie-
prawdy lub zataionie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscl'

ł.ł.ł.:.,k".. ki.::t:.... ł..?,.!?.,.ł.?- /.łł.i.''..'..., " " "'
(miojscowość' dgtB)

,"7ou ., /Jr,.-,/.--


