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RozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADY MlNlsTBóW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawio określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnsgo gminn wóita, zastępcY wóita. se.
kretarza gminy_' skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyinei gminy, osoby zarżądzaiącei itzlońka or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną olaz osoby wydającej decyzie administracyine w imieniu wójta

Na podstawie art. 24h ust-13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającej icztonka organu zarządzające_
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200'l r. go gminną osobą prawną oraz osoby vvydającej
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 nastepuje: - stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

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

'I ) radnego gminy,

2| wójta' zastępcy WÓjta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

5 2, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto_
szenia.

Prezes Rady Ministrówi L' Miller

zatączniki do rozporŻądzeni6 Pi€zesa Rady Minist.ów
z dnia 26 lutego 2003 r. lpoz,282l

zalącznik nl 1

WzÓR
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ośWADczENlE MAJĄTKoWE.
radnego gminy'&..ł;k:g,....il. 

ł.ęs.., o,, J1 ł],.,' /'Q,.

Uwaga:
lmiejscowość)

l ' osoba _skladaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie_
nia każdei z rub]yk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać -nie doty-
czv" .

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest ok.eślić przynalożność poszczególnych skladników maiąt-
kowych' dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i ma|ątku obiętego miEeńsłą wspólnością mi_
jątkową'

'l. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za gr8nicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również wierzytelnoścl pienigżne.

6' W czgści A oświadczeni8 zawańe są informacie jawne' w części B zaś informacie niejawno dotycząco adle-
su z8mieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca polożonia nieluchomości'_

czĘśc A

Ja,niźe|podpisany("),..J-O'ZRĘ,*'''l*1f,tH!{'-(a*.xtE.!"].|.-Lz

urodzony(a) ....'A.g'^.'Q3.,.Ą.9Ś+.r_''..'.'....'.... - J ĘD.ąZkJ.DLJ.(..F'.....
/

.....''. '''.J.11.iĆC.-'....'.g^Zę'p-BeTAy;;;;;;;;l;i;;;;;i;#i...'.''...'..... '' .

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym !DŻ. U, z 2oo1 r' Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr t53, poz.1271i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad maiżeńskiej wspólności maiątkowej
lub stanowiące mói maiątek odrębny:



t.

Zasoby pieniężne:
_środkipieniężnezgromadzoneylwąlt/9iepolsĘe|:'*'..'......

-. - ....':......''..''''/1'.4'..2.5-'J-.','.C'€:.'''a..--.'L.1'Ę'9-.łłJ-'h:l)'rypl'Ś...Z:.C^l\-\..

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'' iji; e__ó-:'iń:i'' '''.' -''''

- papiery wartosciowe: ...ĄLJ'E .'.''IpLY-.aŁ('

rodzaj gospodars*u' ............"N/F......Dp-'Ty''-L-łr ', powierzchnia:

Dzien nik Ustaw Nr 34 - 2220 - Poz.2U

z tego tytuiu osiągnąlem(ęlam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................'...

lnne nieruchomości:
p ow i e rzc h n i a : .................... N. (.F_'.'. 

".. ?-.o-?,T' ś2'(.

.

1.

2.

3.

o Wartości:

tytul prawny:

t.

1. Pos]adam udzialyw spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, w któ'
rych uczestniczą tąkie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziatóW:

./V (A'....... -Do 7- Y. L ZY.

udziaty te stanowią pakiet większy niż 10% udzialóW w spótce:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wYsokości: ...'.'...........'..

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

. N.L E..'. D żT.Y. c..Ł..{.

Z tego tytulu osiągnąlem1ęta m) w roku ubiegtym dochód W Wysokości;...'.... '....'...'...



Dziennik ustaw Nr 34

tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnYch lub przedsiębiorców, w któ-

rych uczestnicŻą takie osoby - należy podaÓ licŻbę i emitenta akcji:

.......... lVlł:-....'. . D o'r-'r. L.z Y.

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

z tego tytulu osiągnątem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ..''..'.........'......

Nabylem(am} (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego maiątku odrębnego} od Skar-
bu Państwa, innej państwowei osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialne9o, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnei następujące mienie, ktÓre podlegaio zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

nia i datę nabycia, od togo: ',..........'.[Vl E....''.p.!2-'.l:(.a'ZY..'.'...'..''..'...

vl.
1' Prowadzę dzialalnośó gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ....''..'.........-......'.'...

- 2221 -

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym przychÓd i dochÓd w wysokości:

zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalności (na-
leży podaó formę prawną i przedmiot dzialalności): ...'''..-.....'..

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

W spólkach handlowYch (nazwa, siedziba spÓlki}: ...'.'....'....lY .l'E-.'.'....l).:)T.Y.c.zr.

Poz. 282

v .
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisti rewizyinei (od kiedy): ......................

z tego Mulu osiągnąlem(ętam) w roku ubieg|ym dochód w wysokości:'...'........''......'..

vl .

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub za.ięć, z podaniem kwot uzy_
skiWa nych z każdego t)^ulu:

''...'....'''...''''.....:{l.(ń.....''.r.ę\dł.ę'8'.Q............3.1--C:.,.'(:śł'.'-'ł..'.".'''tł-7z.łt.*.|(-.ł.ls-l}.'.....:.....r.;.q.l.:5.'

skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej l0 0o0 ztotych {w przypadku po.|azdów mechanicznych naleźy

ht. [8 ........Ds..?:.t c..z.k

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżs| 'l0 000 ziotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na.jakich zostaly udzielone (Wobec kogo, w związku z |akim zdazeniem, w jakie.i wysokościi:



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2223 - Poz.282

czĘŚć B

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatai9nie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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