
t ..ł'r r,'n]niiJil"=il
Dziennik Ustaw Nr 34

7

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawio określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnggo gminy, wóita, zastępcy wóita' se.
kretarza gminY-, skarbnika gminy. kierownika iednostki organizacyjnei 9mińy.ósoby zarżądza;ącii i lztońri ol-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wYdającei decyzje administracy;ne'w imieniu wójta

Na podstawie ań' 24h Ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzaiącej iczłonka organu zarządzające-
99 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2001 r. 9o gminną osobą prawną oral osoby ńdalącej
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2oo2 r, Nr 23, poz. ?20, Nr 62, decyzie administracyjne wimieniu wójta
po2.558, Nr 113, poZ.984, Nr 153, poz, 1271iNr214,
poz. 1806) zarządza się, co nast9puje: - stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5 1' określa się wzory formularzy oŚwiadczeń ma-
iątkowYch:

1) radnego gminy,

2, wójta' zastępcy wÓita, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-
szen ia-

Prezes Rady Ministrów: l. M1ller

zalączniki do roŻporządz€nis PreŻesa Rady Ministlów
z dnia 26 lutego 2003 r.Ipoz.282l

zalącznik nl 1

WzÓB

oŚWlADczENtE MAJĄTKoIłE
radnego gminy !łrłrn Q-.i. n...'......, o^r, .'|...?:.'.,{ ł.;k

lmi6jscowość)
Uwaga:

1. Osobaskladająca oświadczenie obowiązana i6st do zgodnego z prawdą. starannego i zupelnego wypelnie_
nia każdej z rubryk.

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

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest okleślió plzynależność poszczególnych skladników maiąt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątiu odrębnego i ńaiątku obiitego --"tzeństą ń"polnością ńi_
iątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie o 3tanie maiątkowym obeimuie również wie]zytglności pieniężne.
6. W części A oświadczeni8 zawańe są informacie Iawne' w części B zaś informacje niejawno dotycząco adre_

su zamieszkania skladaiącego oświadczenie oriz miejsca pólożenia nieruchońoścl.'

"""'i;;l;;;;;il;;;;;;;;:;;;;;;i;i;jiitiiiiiiji' """"""'
po za'p_o^znaniu si_ę z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oo1 r' Nr 142,poz..1591 olPz^z-.2oo? r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 'l13, poz.984; Nr 1B3, poź. lzl't i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej wspóIności majątkowej
lub stanowiące mój maiątek odrębny:
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zasoby pieniężne| , ' -- l ', ;
- środki pieniężne zgromadzone w wa lucie polskiej: '..'......./.{.. .}.'.!..!!:}''.i!ł''k1.!,3'.':'ĘJlP't.!'i.*'::*.)'..'3....':'+.'!.,1'

I

.._ środki pieniężne zgromadzone w walucie o bcej: ''.''4!.i

:--'ri.'{ fl*ł^; aLll^łąi,i łtł /]'t1 \ ,,Lł^Jii,,, -tąE , r)ł1:* jr'|uąt.nl..,.ł.ł ł?v it

utdrt'
.

1.

2.

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars t*a: ..,4*l !,....k
"-- "1""{1 . "'1,"

/ ' ' I .,1
Mul prawny:

z tego tytulu osiągnątem (ęlam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: .....''.....'...''...
4. lnne nieruchomości:

powierzch nia: .'..'....'.....'.......'.'..A4i......-&'lł.lrł.'''r" """"" 1"r1'

;;;;;;, '' ' _' ;. $_ąiiJ''' "-" 1 
"'l'

,ń;;;.;;;;--.'''i;-'"i-_ti'!i

t.

'l. Posiadam udzialyw spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lUb przedsiębiorcÓw, W ktÓ-

:::: ::::"::1T:: ::::: _ ::]::', #ł": ":;:ń;:;i1enta 
Ud'ialów:

............ /_.-..... ..-" r..T. . ... ..

udzialy te stanowią pakiet większy niż 1o% udzialóW W spólce: .'..''....''..'.jg(.'.....|L.{łł/.JI

;;; ;;;. ;;;;;;;;;;i;;;;;;;il ;;;;;;"; ;";; ; ;;;"."; ii ir"iji:i

2. Posiadam udziaty w innych spólkach

'''''''t"j)".
z tego tytutu osiągną'lem{ęla m) W roku ubieglym dochód W Wysoko ści:' '' '....' ' '. '..../ł.1|!' w !!// //
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tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

::: ::::l::::: :1: ::::r -_:::::t'.e" 1fii6,['":::]: :*"'tl "t " " ""__'
||

I

z te9o tytu|U osiągnąlem(ętam) w roku ubiegtym dochód W Wysoko ści| '......'.'.44't...'.'k!/.4'!/.' tl
2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta aucii: ..'....ł'ttłx''.,&|'ł|..

;; ;;;" ;* ;il,'il ;;;;; ;;il ilil ;;;;'.....' ń''','' ...... r.:[ lłł./ ![

v.

Nabylem(am) (nabyl mój malŹonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego maiątku odrębnego) od skar-
bu Państwa, innei państwowei osoby prawnej, 'iednostek samorządu teMorialne9o, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnei następuiące mienie, które podlegalo zbryciu w drodze przetar9u - należy podać opis mie-
nia i datę nabycia, od kogo: .............''......,.'''.'' r',4'1Ś.'. '..''ę!Ł.'w4" I'ł'

vt.

1. Prowadzę dzial8lność gospodarczą (należy poqpć formę prawną i przedmiot dzialalności): .......'...'.............'.....

, l,

...;ł.!.t/'.':4.

'""""""":"'/i"""""""'
Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysok osci: '.''uti.'.#'!/!?
zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomgcnikiem takiej dZialalności (na-
leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): '.'.....'.'...'..."ąłł't-...'.'..&.{!l.u/.t,

i;;; '-d-ąą

_ wspólnie z innymi osobami ..'....'../!!:.:.

_ osobiście

- Wspólni€ z innymi osobami ....{0.;1.

v .

."""!'7""""""""""'
z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysoko ści: '''...'...'.'7.4!'..'.ł'(ł1t:.4./......'..'..,...'//tt

- t/'
W spólkach handlowych (nazwa. siedziba spólki): .............-'... '....lł':.......{*Ę.:{.-.

_ jestem czlonkiem zarząd" ,.. ;;;;;;;.........'....'''.iii . ;i{1,.ił)"" "r""(
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z tego tytulu osiągnąłem(ęlam) W roku ubieglym dochód w wysoko ści|.'.'.'..'..,l'4i.'.'*.''!.'.'l...'łl
vl .
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skladniki mienia ruchomego o wartości p_owYżeji lp ooo ztotych {W przypadkU pojazdóW mechqnicznych naĘypodać markę, model i rok produkcji): .....4,:t.ra,'.rl"i:'.'.,'.,4łł-^('...'.l.:.^,.[l..a.'.....''zl ....' .'.1.t,*',.ułr,,'.....''.n'iIi*..ł
L\\l,"'(tu(łr"vł'r,)r ) :;''c't ł '

l rlńl.l l 
'.!.l 

l l.l.l l l... 
' 

l 
' 

l

Zobowiązania pienięźne o Wartości powyżej 10 ooo zfotych. W tym zaciągnięte kredyty l pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. W związku z iakim zoarzeniem,-w jitiej v\łók;ścii: :... ........ ..'.....

.'.,il,t !...'.t!ł.i',łi
{l
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czĘść B łA \ ,a

Powyższe oświadczeni8 sktadam świadomy(a}, iż na podstawie art.233 s 1 Kodeksu karnogo za podanie nie-
prawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.. fur.fu .U.i0:......'./ź.,t?,' ..?9r.a..'.'.
(miejscowość, d6ta}

t*rr I*L
olapfti I


