
Dziennik

RozPoBzĄDzENlE PREzEsA RADY MlNlsTRoW

z dnia 26lutego 2003 r.

W spraWie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy, wóita, zastępcy Wóita' se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacy|nej gminy, osoby zarządzającej i czlonka or-
ganu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wyda|ące| decyzie administracyjne w imieniu wójta

poz,558, Nr 113. poz,984, Nr'153, poz. 1211 iNr 214,
poŻ' 1806) zarządza się, co następuje: - stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar-
ca ']990 r. o samorządzie gminnym |Dz. U. z 2oo1 r.

Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz.22o, Nr 62,

! 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma-
jątkoWych:

1) radnego gminy,

2)Wójta, Zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu zarządzające'
go gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta

' 
2. Rozporządzenie wchodziw życie z dniem ogło-

szenia,

Prezes Rady Ministrów: L. Milier

ZałącŻniki do roŻporŻądŻenia Prezesa Rady MinistróW
z dnia 26 lutego 2003 r' |poŻ.2a2)

Żalącznik nł 1

WZOR

ośW|ADczENlE MAJĄTKoWE
radneso sminv Ge rul/oaicc' ." 17ilŻua1alhte t' r

(miejscowośó)
Uwaqa:

1' Osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdei z rubryk.

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

3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników mająt-
kowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością ma-
iątkową.

4' oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne'

6' W części A oświadczenia zawańe są in{ormacie iawne' w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘść A
ZłGFpY D ?vą,nlciŚććL sŻŁue ŁJa, nrzet pooprsany(ar. ..................... 

i;;;;;,;;;;l;^;;;;;;;;;l"i;,;;;;;i -

urodzony(a) ''''22'.':'i'I'(?.t'\'|ł1''''' ':i''?'5 '.9-...-.'....'... '. '.'. '. '.. '''* .'€ś.(4'!;-ę*lr'4.'|'(''''''.'.'''''''''''' '.'

" ' ' '' ' ' .t'?'r-ry)iE"'r''-ę':.łł'l'ę':F-'7 "aN'ł'i|'{9''=''7''sirł.ł].'' '?ił4('[:']'' "

...'.''.'..'.'..'..?,fi1p(9-ź.....'(.'ę-l:.=tv/-ł.ł,=7..'.?..LLtę.)_ałĘ.ę.a.....'.7l-r:..'
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorZądzie gminnym lDz. U' z 2001 r. Nr 142,
poz,'1591 orazz2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz,558, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz. 1211i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej wspólności majątkowej
lUb stanowiące mój majątek odrębny:



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2220 - Poz.282

Zasoby pienięż n e;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ''.'.'.(.€''i?Z@ '?fl.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie oncei: .'..''''(!€''(ę'€l'.ł9'€'(

- p a p i e ry Wa ńo śc i oW e :'.''''.''''''.'. .t t €..p.. Ż rŻ0.4.4'

na kWotę:

.

1.

)

3.
h*

o Wańości:

l .

1. Posiadam udzialyW spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW' W któ_
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

.''''.'.''. " "' "'ł! ę"!=:2 i''D-'!n''''''''''

UdŻiaty te stanowią pakiet Większy niż 1oy" udzialów W spótce| '' ''.' tl/'Ę'''Ż'.iI'.c-(1/'

Z tego tytutu osiągnąlem (ęla m ) w roku ubiegtym dochód w wysoko e"l, ''.|.i..E-'.PIr.-9!.-L.

2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

z tego tytuiu osiągnąlem (ęta m ) w roku ubiegtym dochód w wysoko ści|.'.,N.!.F-'.P-<>.T.f.(!..7



Dzien nik Ustaw Nr 34 - )))1 -
tv.

1. Posiadam akcje W spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębio rcóW, W któ-
rych uc7estniczą takie osoby - należy podai liczbę i emitenta akcji:

N/€ FTanDąllI

akcje te stanoWią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ........'..lLĘ.'*-ł.('al'

Z tego tytulu osiąg n ąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko ści| ''''fl.Ę'''P9'Y7''c'.e3

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji;

.ł'tf-' tT!('ł:)'f'l

Poz. 282

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochódwwysokoecl: ''.'.tYl€..*'I)t'9.?]'

Nabylem(am) (nabył mój małżonek. z Wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego' ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegaio zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mie'

vt.

1. Prowa dzę działalnośc g os pod a rczą (na leży po dac fotmę praw4ą iprzedmiot dziatalności}:....'..'..'.''..'..'..'..''''.'
\!|'!'E-'.'rt'?::tr.?.eł..ł?.łłtAl.,r-'siętę5roDl?-ęć:-)

z tego tytutu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegiym przychód i dochód w wysokości: .'..'...''.'..'..'.''

2' Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem p rZedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziatalności (na-
leży podac tormę prawną i przedmiot dzialalności):

I l €- ? 4 ę.? r1' 2 !' f''k'' :7J' 41' t' ( N'ę ł' :. | ł'''p} r:'''

Z tego tytulu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v[.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółkil: ....'.ł9-'..' 'ł:i'ł '('!'7''.''.'.



D7i6nn ik tJŚtaw Nr 34 Poz.282

v t.

lnne dochody osiągane z tytulu Zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kWot uzy-

8?, 46q.2r 'ł.a'c''(-q.n...a.{-'łp.g.1Y(.?.''kk.ę.ę''/''.''.'?'ł''''(''?.k''''H'9'''''.''.''''''''ld | 
/|ń 

'.;l 'll 'l 

| 

'l 'l 

| 
' 

| 
' 

| 

'

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''.''.''''.'. ' ł(!'€ . '..#z:( {?:1

lx.

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 Zlotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy

X.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki'
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Dzie n n ik Ustaw Nr 34 Poz. 282

a:7EcĆ R

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a). iź na podstawie ań' 233 ! 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

...'G.r ę(ł{:łl'ę €. .. ! ?.,' .lJ''ł ?'( o''''
(miejscoWość, data)


