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2.82

FozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADY

z dnia 26 lutego 2003 r.

W splawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy, wóita' zastepcy wóita. se-
kretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinei gminY, osoby zarządzaiącej i czlonka or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzje administracyine w imieniu wójta

Na podstawie art. 24h ust.'l3 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządŻające.i iczlonka organu zarządza'ące-
ca 1990 r' o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. 9o gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r' Nr 23, poŻ' 220, Nr 62, decyzje administracyjne W imieniu Wójta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zalządza się, co następuje: - stanowiące zatączniki nr 'l i 2 do rozporządzenia.

5 1. okreśła się wzory formularzy oświadczeń ma-
jątkowych:

'l) radnego gminy,
2l wÓita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika

gminy, kierownika iednostki organizacyjnej gminy,

5 2. Bozpoządzenie wchodzi wżyciezdniem ogfo-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Mil/er

za}ączniki do roŻporządzenia Prezesa Bady Ministrów
z dnia 26 lulego 2003 .. lpoz.282j

zalącznik nr 1

WZOR

Uwaga:

OSWIAOCZENIE MAJATKOWE,--"^;";il;ffiń;'' 
Y{.c,rq c, k'-.-., *,".l.ł, lt {t]( Ury

1miejscowość)

1. Osoba składaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego w1pelnie-
nia każdei z łubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkrotnym przypadku zastoŚowania' należy vr.pisać -nie dotv-
czv" .

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczggólnych skladników maiąt-
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ma|ątku obiętego małżeńską wspólnością ma-
iątkową'

'l. 
oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kra|u i za granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie róWnież wierzytelności pienigżne.

6. W części A oświadczenia zawańe są infolmacje |awne' w części B zaś informacie niejawne dotyczące adle-
su 2amieszkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

ehie'M^-
(miejsce zatrudnien;a, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2001 r. Nr'l42,
poz. 1591 oraz z ?O02 r. Nr 23, poz. 22Q, Nr 62, poz.558, Nr '113, po2.984. Nr'153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skiad małżeńskiej wspólności majątkowei
lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne: l

v uLcąv1,{- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ''......!h

- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";; -'.":e. 0tĘ91

lt.

1.

2.

?

: : : :: ;;;;;;; :* u 
'rl..qi;ti1rJ;1

Gospodarstwo rolne: Ą,.J;;;;-*" .. t* k.p-...... powierzchnia: . / l.b.lrp..,..

,#''"i";;;-;-ir;:'.-*o]*L'ą,[:*/"'": je ł_,r9_!ł?. .Jh'rw,y*ą'i..ii,!!ii;J','Ńla;j a&l,
;;;il;;,- ;aęHuJii-i- "^*;ą51-'-{śi.'' 

_'ł { 1"'' |' *-|'''

;,il;;;" ;;;;;.':';i;;;';;";""';;J;;;""';:.."^...";;;;; - -C; m . -.

o wartości:

flt.

'1 . Posiadam Udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnYch lub przedsiębiorców, w ktÓ-
osoby - naleźy podać liczbę i emitenla udzialów;

w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziatÓw:

Z tego tytutu osiągnąłem(ęfa m) w roku ubiegiym dochód w wysokości:.....

i.e..'...
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tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z Udziatem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

;**;;;;" ;il;;;;;;;il;;; ;;;;;;;; ;;;;o;*;";.;;,' ,- q iĆĄ s{'

Nabylem(am) (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMoria|nego' ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastgpujące m(enie, Ntó{e podlegato zbyciu w drodze przetargU - należy podać opis mie_

it
..............,...........J.........:................-___-

vr. r- / I

1' Prowadzę dzia'ialność gospoda rczą (należy podać formę prawną i przedm iot dzialalności): .'. 
dĄ (! ctutt pt1t1y
'.'.... .... ...,1-l

- osobiście'..!''bp...'(.L'J ilA tŁĄ
''(1'"'21""" "'

--;;;;;;;;;;;;;;;;;';''::'i{.:_ą Jłł-łłt{ł': ''':'::' '''': ':'::'::' '' ': '' '' ' :''! --l
z tego tytułu osiąg nąlem(ęłam) w roku ubieglym przychód i dochÓd w wysokości: ...-q-^ 9'.'.:.i'.p.[ł*.:1"""""""T?"'Ż]l

2' zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem prz edstawicieJem pelnompcnikiem takiei dziatalnotci (na-
leży podac formę prawną i przedmiot dzialalności): ....:*.i..(.....Ś\.\l.*t.!'ł!'................................

- il;;;; ;l;;;il;; : : ;:9^:{: :'łp$ii'"ł......'.''.........''...''.._.1...jł

z tego tytuiu osiągnątem(ęlam,;;;; ";;,;' ;"il; il;;","'' '''....*1]-i..Jg{ł.i.i4

VJł 

"połtact' 
handlowych (nazwa, siedziba spólki): ..'.-!s1'...'dłb ą:t

11... r

-;;:; ;;;"; ;;;; ;;;;;;;,''*-C i'frłiult-
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- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): ... .'w-t9-. (l

_ jestem czlonkiem komisji rewizyinei (od kieovl' .....'vł.Ł_'...v.!'V]

noscr za kwot uzy-

. ;; ;;;" ;;;;;;;;;;;;il;;;il;;. ;;;;;; ; ;;;;;;,-'-.*\- dJfi''Łr - ''I tlJłJ
v .

łnne dochody osiągane z tytulu
skiwanych

tx.

x.

Zobowiązania pienigżne o wańości powyżej 10 00o zto\/ch, w tym zaciągnięte kredyty i pcżyczki oraz warunki,
na jakicĘzostity iud^;i,elone (Wobec kogo. w zwiąrku z iakim zdarzeniem, w jiki.;j v,,ysol:ościi:\qu (W]_łL'qq



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2223 - Poz.282

czĘść B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

'#nww*9 ,k. ł,ł 'la'ł0/0r
{ mioiscowość, data}


