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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

Poz. 282

RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNtsTBÓW

z dnia 26 lutego 2003 r.

W sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń m8iątkowYch radnego gminy, wóit8, zastępcy wóita' se-
kretarza gminy, skarbnika gminy. kierownika !ednostki organizacy|nei gmińy,ósoby zariąaza;ąó; i 

-cztońti 
ot-

ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającei dacyzie administracyine w imieniu wójta

Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządza.jącej icztonka organu zarządzające_
99 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200'l r' go gminną osobą prawną orai osoby wydającej
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r, Nr 23, poz.220, Nr 62, decyzje administracyjne wimieniu wójta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuje:

5 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma-
jątkowych:

1) radnego gmint
2| wólta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika

gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

- stanowiące zalącznlki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogio_
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

zalączniki do roŻporządzonis Prezesa Rady Ministrów
Ż dnia 26 lutego 2003 l. lpoz.282't

zalącznik nr 1

ra d neg o g m iny 
a €.N-5_{' A.......kj..l E_5_..... an i a Ł4'..LŁ'. 8fl .ł o

(mi6jscowość)

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pfzypadku zastosowania, należy wpisać -nie doty.
czv" ,

3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określió przynależność poszczególnych skladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku obiętego maEeńst<ą wspólnością mi-
iątkową'

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie o stanio maiątkowym obejmuie również wierzytelnośł:i pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacie iawne, w Gzęści B zaś informacje niejawn€ dotyczące adrg_
su zamieszkania skladaiącogo oświadczenie olaz mioisca polożonia nieruchomości.'

czĘść A

Ja, niżej podpisan,t"l,.' ...s.'Ę.R.i)l 
łJi:s',,r'"-9t|-Y*'?',*Ł}Y_/rl . ...'.0--ę:Y'l3?N -L-?--Y_$

urodzony(a) .......?-.5.'''...ł'.:.'f..!_ł.l?.tv.:'.s........ '...'49.y.'9""...'''.... * '..'..lJ..ę-N.;Y.t.r-''.J.'......n.9t'.......'...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcjal

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2oo'l r' Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nt 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1Zj1i Nr 2't4, poz. 1806),
zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad matżeńskiei wspólności maiątkowei
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pien iężne | ,^r1'_ środki pienięźne zgromądzone w Wa]ucie polsuiei: ""'"Ż'Q!'Q-Q
'.'.......'..... l"v-: p.?'[.A..(.9s. rłr p> .Q'..''.Ł..'.ŁQ.nq .

- środki pieniężne zgromadzone W walucie o t:cej: ..'...-'..!Y..(..' .d"o|Ęc1

-;il;;;;;;;;: '. ';;:ę'' ''"tą*^1

n.

1.

2.

4.

Gospodarstwo rolne:

rodzai qospodars*u' J..ł.ofi.L..

t.

'l. Posiadam udzialy w spÓlkach handlowych z Udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

udzialy te stanowią pakiet większy niż 'l0% udziałÓw w spótce: ''..'..'n..|.,ę,.'.-...'..

z tego tytulu osią9nąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...''........'.ń.l.l'

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta UdzialóW: '''.''A'(.'ę..'''.

;,;;;;;.;;" .;;;;;;;,;il;;;*" ;;;;;;";;;';, ;;;;;;;" . . . . - ń'iŁ ' 
''- ' . '
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tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziafem
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i

gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
emitenta akcji:

..,.. ....''''..ń|*. ś*ą'Y

::::::::::::::::::-t:::::::il:::i::l :::::f " 
*. *|.r'*'/

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku Ubieglym dochÓd w wysoko sci: ''''.'t1't'ś.':xD'Ę..i..łłr'{ 
..Y.

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta atcii: .łri.i..J-2Ą.(.ł.ł*nI1
^tt

'**:::':::i:::::::::]]-::::::]:::::::::::*::::::] ''' :].': 
-ł'-Y)ąl.''

V.

Nabylem(am} (nabyt mój malżonek, 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 praWnei następUiące mienie, ktÓre podlegaio zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mie-

:::.::::::::::'" 
: 
":"',,' :: jlffiĘ'.l

vt.

1. Prowadzę dŻiatalność 9ospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

2.

Z tego tytutu osiągnątem(9lam) w roku ubieglym przychód i dochÓd w wYsokości: ....j.'N....'... ,p..'.it'....',,,.' <) I

zarządzam dzialaInością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnóści (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dziatalności): -...'.....'......

_ osobiście ........ .........^.I..e.... eĘ:Ę:

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam} w roku ubieglym dochód w wysok ośc|: .......A.!..t '
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_ jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..'.'.n..,.'t...''.ldp-!14..(..L{ł... . ..'.....tt
_ jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ..... ' ..n.t..ę.....'l,:a!y..e 'i.{.,.... ..'..'...tv'"""" " "" "'{": "" ""'
z tego tytulu osią9nąlem(ęlam) W roku Ubieglym do"hód * *y;;;;;;i;..'.'.''łj.e....#ó-.Ę;łr*

!v .

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_

......':i..'.'..............'......*'.'.*ł.:.r.lrz.....'.'H.s'tt.n'tł]'2''.''.3.'h!-l''a''.

'.'...........'.....N.s.p..d-.Q.łł.G;ł.s.'r Q>ęJ..''....2....piz'*ę.. .1..'.....'.''. ...... '. '.... '...':......^..:.:.'..:-.:.::..::

tx.

skladniki mienia ruchomogo o wańości powyżej l0 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźy

:"]::':.i.. :*::.:::::::l. 
.. '1.*...:.-_c":Ę;Y.....:.::.........,:::::..::..::.:::::...:::..:.:::::::::::::::::.::::

i.

x.

oraz warunki,



7-
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czĘść B

Powyższg oświadczenie skladam świadomy(a), iż na Podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zataisnie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

R.E.i,i._oyi.A........ . .r_'l'.].ę'i....'. ..'+:!.,..;t'ł''.W o
(miojscowość. data) ń


