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Dziennik Ustaw Nr 34

BozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTRóW

5 1. określa się wzory formularzy oświadczeń ma_
jątkowych:

1) radnego gminy,

2, wójta, zastępcy Wójt8, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

z dnia 26lutego 2003 r.

w sPrawie określenia wzoróW formularzy oświadczeń maiątkowych radnogo gminy, wóita, zastępcY wóita. se.
kretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinej gminy, osoby zarządzaiącei i czlonka or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyine w imieniu wójta

Na podstawie ań. 24h ust'13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającei icztonka organu zarządzające_
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (oz. U, z 2oo1 r. 9o gminną osobą prawną oraz osoby Wydaiącej
Nr 'l42, poz. 1591 oraz z 2002 r' Nr 23, poz.22o, Nr 62, decyzje administracyjne w imieniu wójta
poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuje: - stanowiące zalączniki nr ] i 2 do rozporządzenia.

5 2. Rozporządzenie wchodzi wżyciezdniem oglo-
szenia.

Prezes Rady MinistrÓwi L' Miller

zaiączniki do roŻporządzgnia Prózesa Rady MinistróW
Ż dnia 26 lutego 2003 r, |poz,282')

zsląGznik nl 1

Uwaga:

WzÓR

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy' 

..[[]v.:ŚR....hLl.H.l-........., ania . Ż1, !.Ł.,4.!.ł. r.
(miejscowość)

t. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana isst do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypalnie_
nia każdei z rubryk.

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

3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych skladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętcgo malżeńską wspólnością ma-
iątkową.

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

5. oświadczenie o stanio maiątkowym obejmuie również wierzYtelności pienigżne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawną w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladającego oświadczenie o]az mieisca polożenia nieruchomości.

czĘść A

Ja, niżej podpisanvtat, .........V.&SłV...'R.....Hl).t]n.'.'.iB].fpif}.'.'.'...........'.....|ł_Tiprr.
(imiona i nazwisko olaz nazwiŚko rodowe)

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznan|u się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym lDz' |J, z 2oo1 r' Nr 142,
poz. 1591 orazz2002 r. Nr23, poz.220,Nr62, po2.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz, 1271iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w sklad maiżeńskie.j wspólności majątkowei
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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t.

zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: ...'.....'.'...

- 2220 - PÓz' 282

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obce'i: '....N.t9..'Hła.(.e-Y_

- papiery wartościowe: .''.......'.'..Nl.g'.''a2jY.(ł(

. na kwotę: ......!)ł.|ę...ry.{il1.ś&Y

.

1' Dom o powierzchni: ..'?0.9_,.f J'..4}:...'..'...'. m2, o wańości: '.''...I'12.'hpp.,.tp.''.ł4.4ą,l

Mul oru*nr, .'.'H:eł.śiJ-tll't *ł}.d.'.

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: .'..............N.iĘ.....D 0}:!(ł.y.

o wa rto ści : .................... N j. E D'lhY. p. a.V.

tyrur prawny: .............tii;.l'1.....P.g.#cty

t.

1' Posiadam udzialyw spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw, W któ-
rych uczestniczą tąkie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż 1o% udzialów w spólce: ..'....N.iĘ...P_ci_-r.Y..C?Y

z tego tytułu osiągnąlem(ęfam) w roku ubieglym dochÓd w wysokosci: .....\liE.....Dt [!'!ł'Y

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

.t'ł. r.F-'... P..LłIY'Ę Y

Z tego tytulu osiąg nąłem(ęia m ) w roku ubiegtym dochód w wysokości;.' '. '....'.'..'..''.'...
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rv.

1. Posiadam akcje W spójkach handlowych z udzialem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw, w któ-

rych Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spótce: .'....'..Nl.E...'''D.łrycr.v

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokoŚci: ..''....'.l.Ę.....DQnŁ.cŁ.Y

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

'.N.I'9:...' 
j)łr.vkY

Z tego tytulu osiągnąlem(ęiam} w roku ubieglYm dochÓd w wysokości: .'...lrłJ.9....'.MTY.Q j

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia pzynależnego do jego ma!ątku odrębnego} od Skar-
bu Państwa, innej państvvowei osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialne9o, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mieni9, ktÓre podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

vt.

1 . Prowadzę dziatalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

- osobiście .......''....N.l.Ę......D-o]JLCe.Y..

- wspólnie z in nymi osobami'...'.Njt-..'.''}'fl{k.Y

z tego tytulu osiągnąlem(ęłam ) w roku ubieglym przychód I dochód w wysokości:
2' zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ..'.....'........

_ osobiście .'.....'....'.........'....{j.'E-..........P.o..ry.9ey

- wsp ó l n i e z i n ny m i o so b a m i .........'''M ].t_..... p..ł.r.(c;.v-

z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegiym dochód w wysokosci: .'......ŃĘ..,!..9r-1(.!ł.y...'........''..'.'....

W spólkach handlowych {nazwa, siedziba spółti): .....'.lł.i.-E_.. .....tri,r*'-<!?.'l.

vlt.

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): .......-...|i.|9 ..'.'.Ws-łl......
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .........{ jg.....OLtfy*:

_ jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnei (od kieov): .'........{'r.Ę...P.7JY.0.?Y

z tego t\^uiu osią9ną|em(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:..'.'.t\ł]'k.....Dmy.LzY'

v l.

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

..D.i.trR...".grlDi}8.0p.........LL5)...--..L..
..!.i!. il Ń lt..:..?L€It N.i €....:.' 4.6.!(ń.,9'Q-..łt..

Skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 000 zlotych (w przypadku poiazdóW mechanicznych naleźy

...'.....'.N.].t ...D/JrYcŁ'*

x.

zobovr'iązania pieniężne o wartości powyżei 10 00o ztotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jikie; vr"ys6łóscii:

r. ęępjl.T_.'...ti.. nn.*l,LM(]l.... ts' i t_ |r'..?*p:ilI!.lł:l'
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czĘść B

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

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(miojgcowość, data)


