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Dziennik Ustaw Nr 34

BozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTBóW

z dnia 26 lutego 2003 r.

W sprawie okreś|enia wzorów formularzy oświadczeń m8iątkowYch ladnogo 9mlny, wóita, zaśępcy wóita. se'
kreiarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinei gminy, osoby Żarządzaiącai i czlonka oI'
ganu zariądzaiącego gmininą osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzie administracyine w imianiu wóita

Na podstawie art.24h ust.13 ustawy z dnia I mar-
ca'l99O r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, N( 62,
poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuje:

9 1. określa się Wzory formularzy oświadczeń ma_
jątkowych:

'l) radneg o gminy,

2) wÓjta, zastępcy wÓjta. sekretarza gminy, skarbnika
gminy. kierownika jednostki organlzacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i cztonka organu zarządzające_
go gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej
decyzje administracyjne W imieniu wójta

- stanowiące zalączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia.

5 2' Rozporządzenie wchodziw życie z dniem oglo'
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

zalączniki do rozporządzenia Prozesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r' |poŻ' 2a2|

zolącznik nl 1

WZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy t\.,.

Y.l:'Ł.'].:'l.r:-.'.'.'..''....., ania L4','Ll,.?.9l.ł.' r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana i8st do zgodnego Ź prawdą. staranne9o i zupelnego wypelnie'
nia każdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym PrzYPadku zastosowania. należy wpisać ..nie dow_
czv" .

3. osoba skladaiąca oświadczen!e obowiązana iest okleślić przynależność poszczególnych skladników maiąt"
kowych, aocńóaów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego malżeńską wspólnością m8-

iątkową.
4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraju l za granicą.

5. oświadczenie o stanio maiątkowym obejmuie również wierzttolności pieniężne.

6' W części A oświadezenia zawańe są informacie iawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre'
su zimieszkania skladaiącego oświadczenie oraz misisca polożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niźej podpisanv(a), .!..9ŚPj'*..'.'liL$.ę}.\t..''...g!3.(....'..,?t...''..e .i?.*]]_:.*l:?'Y.l.1'...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,3.1...:.iF*RP..\;.vt. ...1.3-.!i.-.......... "' w .kriC;:,!;?:?.1..: 1-u-:j:-.:'K*.1 !clt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcjal

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990- r'_o samorządzie gminnym'(Dz'.U. z 2001 r. Nr 'l42,

ooz. 1591 olazz2oo2r.Nr23,poz.22ó,Nr62,poz.558,Nr'!13,poz.984,Nr153,poz'1271iNr214'poz'1806)'
;;ji;;. 

"n. 
zińi"iu"tu*v óświaoczam, że pósiadam Wchodzące W sklad matżeńskiei wspólności maiątkowei

lub stanowiące mÓj majątek odrębny:
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rJ,a Jr.---l-q

ll.

1.

2.

3.

ln ne nieruchomości:
powierzchnia: .-J..lP..a.,1...iv1:

d.r'o\-ł tt-ł.ow ; vn;-i-5-n^..,w ń\, Ą

Posiadam udziaty w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW W któ'
rych Uczestniczą tąkie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziaiów:

udziaty te stanowią pakiet wjększy niż 10% udziaióW w spófce:

Z tego tytulu osiąg nąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

t.

1.

2. Posiadam udziaty w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziaiów:

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam} w roku ubieg|ym dochód w wysokości:.'.....'......'......

*Ł
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lv.

1. Posiadam akcio w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

- 2221 *

N'fi ,),, ą(1y

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spótce: ..'......'....'........'.;,.

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

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:
i\r. f: ':\, a.il. I I

Nabyiem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnei, jednostek samorządu teMorialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnei następu'iące mienie, które podlegato zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mie-

z tego tytutu osiąg nąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód W Wysokości:

vt.

1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę braWną i przedmiot dziatalności):

- osobiście

.,
z tego tytuiu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym przychód i dochÓd W wysokości: ...........'''.....'.
zarządŻań dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dzia'lalności): ..'.'......'..'.''

- Wspólnie z innymi osobami

::::: ::::: ::::::*:1::l: :::: ::::::: :::::: : ::::::::t :
v .

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .... '. ' 'Y...'.'!.......))..'7..i..:..:. j'.).'.........'..............
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

z tego Mulu osiągnąlem(ęfam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:'.. '........''.:...'....

vl .

lnne dochody osiągane z tt'tutu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowei lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

].*l.i.].....:.'.l.:.F-l.:..;.]...''.........'.......'.'' . .i]...'.Ś.:...|.,.i' -l'i"' ,: ' ,,

"""""?,4'iE';r" 'i'_7::t-:.:*J':--Ę;-" ' .'.'. .''........l':.łl.:!'..'.....:.,.'ł..,x
u4 rJ oL.u',l,:r'{& I

lx' gn-,il; eJ <l-7'łz-n. ' 
'J

'''/
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o ooo zlotych {w przypadku pojazdóW mechanicznych naleźypodać markę, model i rok produkcji):.'.....'.'.'......'.'..'...'.........._..... ...'.....'..')...^. 1 I i "1 "'.a"''"').'*'.\u'.*r_"w**,..pL,."-zŁ-*...u*'-'.*,r'.*-| '., ' ...|^.1t -"' C-,...1-"*4......'.....'..........J;.;'i;j;,.r'. 

.

' ltY'iY..'*.'lę"3"*!łł.\'.,,i?.\'...ł,\^ł^\'.)'.,...'.].,."'L.-......'.'ll.]....f_-l.':..,'-J..a"Nl...]...,.'......: 
" "

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o ooo ztotych. W tym zaclągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiązku z jakim zdalzeniem,-* ilti"i *v"źrt,js"li -'.........'......'.........

ł ) ś', ę--ł 3k. l\0 "il ;;Ą :. .il'"_ ::ha. . .:;'i.i'. 
'' 
*LJ;; ' ..*.* : Ł^"1"'-,,:.: ] .' .. '

:'-;t:*,'ft:u*.'.'ł-łł} ;....'.1'l.]-.)lł.._.*"....i.(,.1....,...*...."1^* .;.. . ...;.'.. .. .. '.'.....}-",,.,l....] "-.
=6'ł'cJ.łl*ł*,l-\.....9.c.-"....,łJLł-ł ł*-".*..'.._s,{o.o-\,J...'...i._:.'Ln,.ł.ź.ąt.'t'l'......l..-:.:'; 

:.:.
..4'}Żś.......t 

^{.l...Ł.-..i.._'*rpłL.....'v...l..l.L^_.)'.'.'... ).;'..l.:''.ł...,..J. '9..'+''l.i'f'.''.' .,..... 1 .'...]^*'i.io,, *

Z.)..łJ';*łr.vę. rlz:ł_;-:*.-.....!'..ł.!-.!*.s w.';':,, .łlł*....!.:,';,:'łiv".,,_.'..,....,u *ł-....ła.u-zsL'.' '::.....|.:...''....''..
'...'J.;';.l...''....'.l.ń:-..,..'.'.łn-*t....'..-....'''hł^..*ł.. ihł.\. .' .". ',"^ł.ł*..... . '....:..''.-..':.r...Ę..;..,..'......-''.'o.n".-'.J'ł--'Lł-...'...d.o.'...'. . 

"- . .l -. ,. ..;:;--:.I -:.....,.il' ] :'::. . . ..'..

\'tr'.'ł.).i.1v.(Ą^^9{^-Ą.\']..'''lł.Lp.,l.l'.ę.,]
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czĘść B

Powyższe ośWiadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1.1.tr.f.F}.Y.:.95--. ....!. 6.....\2 :.?.p-!:p..l".................
(miojscowość, data)


