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RozPoRzĄDzENlE PBEzEsA RADY łlgl\łtsTBów

z dnia 26 lutego ZOO3 r.

w sprawie określenia wzorów form!larŻy oświadczeń maiątkoYvy{ń r8{kł€igo gminŁ wójta' zastępcY wóita, se-kretarza gminy., skarbnika gminy, kierownika iednostki orlini.ady;nq 9mńy'-osooy.ańąóza;ącĘ i lztońka or-ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną o]az osouy iryoa;ęĘ łii74" ua-ini=t'""y1n. w ii.rrieniu wóita
Na podstawie ań. 24h ust-'l3 Ustawy z dnia 8 mar- osobY zał-rędzaiąGej icztonka organu zarŻądzające-

99 1990 " 
o samorządzie gminnym_(Dz. U] _1 2901 r. go gmłr*ą'osó6ą 'p'"ńą ó.u.-ó"oby ńdaiócejNr142,poz. 1591 oraz z 2oo2 r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, Jeciizie ac,'nlnlstriJy;ne * imienlu ńójt" '----

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214,

'I
I

I

poz. 1806) zarządza się, co następuie: - stangrYiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
5 1, określa się wzory formularzy oświadczeń ma' 5 2' Rozpc.:ądŻeriie wchodzi w życie z dniem ogfo-jątkowych: 

szenia_
1) radnego gminy,
2| wóita' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

gminy, kierownika jednostki organizacyinei gminy, Prezes Rady Ministlówi L. Miller

zalącŻniki do rolporządzonie Pr6less Rsdy Ministrów
u dnia 26 futego 2003 r.lpoz.282)

zgłąclnik nr 1

WzÓR

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

'.Ih,t .ł,a'..l*t'*a.' -.., d,"a .t"&!Lp.p,
Uwaga:

1' osoba _sktadaiąca oświadczenie obow;ą2ana iest do zgodnego z prawdą. starannego i Żupetnego rt'YP*łłE-nia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnyń prz1padku zaśosowania. naleźy wplsać 'nie dotv-
czv" -

3' osoba skladająca oświadczenie obowiąz8na iest określić przynależność poszczegótnych skladników mająt_kowych. dochodów i zobowiązań do ńaiąr[u odrębnego i ńajątku obibtego m-atleńsłą ńspotnością ńi-
iątkową.

4' oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą'
5. oświadczenie o ś8nio maiątkowym obeimuie również wier.yt€lności pieniożne.
6. W części A oświadczenia zawańe ą informacig iawne' w częścl B zaś informacie niejawne dołcząco ad7e-

su zamieszkania skladającego oświadczenie órjz miejsca położenia nieruchońości.'

czĘśc A

Ja. niźej podpisan vkl, ..'''....,rortka..'.Fłłn....€'dłłł:.........ł..d*łną.....€r/k-
(lmiona i nazwisko oraż nazwisko aodowe}

'Brurao,a 5*łż..'.'
po za'p-o_znaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz. U' z 2oo'| r' Nr 'l42,
poz..'l591 oraz-z.2lo? r. Nr 23, poz. 22o, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz. gsł, Nr lś3' poź. lźll i Nr 214. poz. 1806),
zgodni€ z art' 24h tsj ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skt,ad maEehskiej wspólności'ńajątkowej
l u b :!e! gwj"s9ą_!]sl!npiątek-o'-drębnv:
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t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei:'pł@'.'fuy'.:.:...ł:!..6sx,.

i";;ł;"ia;.,;łh;?;il'*-ił,aie*r"Qwaa!*an:ł.ł'nfu 4)""
v.*.

,

1.

- ;;;;;; ;;;;;;;;; ;;;;;;; *"'""" "o*i,'..' 
...-'. ruę""'.d^&xł'

: .. .'.'::::.'.::..'...::...: .:.:....:::: ;"'i-.'il..l.2z-'iiśi,..ii...''..';''' *......ia'...ii.i;.aeo...

ffi;:ffi':::i"*iffi,
2. Mieszkanie o powierzchni: -ałź.'.d4"ał!..' m2, o wartości:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarswru:'....'''... łłl*ż..

o wartości:

ztegotytuluosiągnątem(ęłam)wrokuubieglymprzychÓdidochódwwysokości:'....'..........'.'.'
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .'. .ł"ż- .ąry.--.

r.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW w któ_

::':':'*::*:":::::::_"ł::'W|r:"|'::]::::::::::::--

udzialy te stanowią pakiet większy niż 1o% udzialÓw w spótce:

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) W roku ubieglym dochód w wysokości: "'"""""""""

2. Posiadam udzialy w innych spólkach handtovvych _ należY podać liczbę i emitenta udziatów:

z tego tytulu osiągnąłem(ęla m) w roku ubiegĘm dochód W Wysokości:'"""""'""" ""
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1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziatem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, W któ-
rych uczestniczą takie osoby _ należy podaó liczbę i emitenta akcji:

.....ł*.....dń*łu
wlJ

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spólce:

Nabylem(am] (nabyl mói malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do1ego maiątku odrębnego) od skar-
bU.Państwa, innei państwowej osoby prawnej, jednostek samoruądu teiporijln_ego, ióń zwiąt'ow luu oa tomu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu_w droó'e przetjrgu _ nalóżypodaĆ opis mie_
nia i datę nabycia, od kogo: '.........'''.....l'.oli. '....dńłc,ętł'...'..'.'..'--'u7"'J""""""

z tego tytulu osiągnątem(ęlam) w roku ubieglym dochÓd w wYsokości:

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: ....'..'.''........'

z tego Mutu osiągnąlem(ęlam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i PrŻedmiot dzialalności):
"-'"""'"ł?'1łć"""dąfeg"' "' ' '_ osobiście

z tego tytulu osiągnąlem(ęla m) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ....'......'.......
2. za.rządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiei dzialalności {na-leży podaó formę prawną i paedmiot dŻiaaaIności):

'tu-4ry'

- wspólnie z innymi osobami

z tego Ą^Ulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: '.......'..'...'..,'...

v .

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .........',łr*ri - @ry
_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

_ jestem członkiem komisii 
'e\^/iryjnei 

(od kiedy}:

Z tego Mulu osiągnąlem(ęiam) W roku ubieglym dochód w wysokości:........'.........'..'.'

v l.

łnne dochody osiągane z t!/tułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub za|ęć, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z każdego t]^ulu:

....fu/4nd^..
-cŁłA4dł?łśdapóąuęry'

skladniki mienia ruchomego o wartości powyżei 10 000 zlotych (w pnypadku poiazdóW mechanicznych naleźy

'... u a,łfu /,.'..... 1 ],.ffi. ;....

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżoi 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z iakim zdarzeniem, w jakiej Wysokości):
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie skl8dam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodekgu karn€go za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

''.&r,t.ł*..N.:łł',''2.'ł.'.l!.;'.?np'..''........
(miojscowość' dala)

.........fu ...'***.......


