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ĘozPoBzĄDzENlE PBEZESA BADY MlNlsTBÓW

z dnia 26 lutego 2OO3 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radno€o gminy, wóita, za.tępcy wóita' se-kretarza gminy.' skarbnika gminy, kierownika ieanostri oiil-nLacyinej gminy, osoby zarządzającei iczlonka or-ganu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osouy Ęoa;ąćói jg"cv'id uuńin'i;il;;iiń;'; imieniu wóita
Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarządzającej icztonka organu zarządzające_ca 1990 r' o samorządzie qminnym (Dz. U. z 2oo1 r. go gńinną o"óń''p';;;;';;.";soby WydaiącejNr 142, po'' 1591 oraz z 2002 r' Nr 23, poz.22O, Nr 62, iJcyzje administracyjne w imieniu Wójtapoz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3, poz, 1271i Nr 214,

poz- 1806) zalządza Śię, co następuje: - stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

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

1) radnego gminy,
2) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminv, skarbnika

gminy, kierownika jednostki orgańizaryjnej gminy,

$' 2' Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem ogto_
szenia.

Prezes Rady Ministlówi L. Miller

załączniki do roŻporządz6nia Prgzesa Rady Mlnistrów
z dnia 26 lutego 2003 t. |poż' 2a2,l

załQcznik nr 1

WzÓR

oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

... Ręłis lł. s'. ilia.......... dn ia 2 z. l!...' *.n
(m iejscowość)

t' osobg skladaiąca oświadczenie obowiązana i6st do zgodnego z prawdą' staronnego i zupelnego wyPolnle_nia każdei z rubryk. i' 9l9'9tlll9vv l 'uP!

2' Jażeli Poszczagólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wplsać -nie doty-

3' osoba skladajqca oświadczenie obowiązana iest okleślió prrynalożność_poszczególnych skladników ma|ęt_kowYch. dochodów l zobowiązań uo ńająt(u oariun"sJi ń"ląłiu obi;tó;;""ii;ń;[ą-ispotnością ma-iątkową.
4. oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kra'u l z8 grlnicą.
5. oświadczenle o stanio m8iątkowym obejmuie równieź wie.zytelnośGl pienigżne.
6' W części A oświadczeni8 zawańe są informacie jawne, w części B zaś lnformacie niejawno dotyczĘGo adlo_su zamieszkania skladaiącogo oświldczenie órjz mieisca |łożenia nieru"ńoł",i"i'- 

-- "-

czĘść A
,-:r-$ł-rir1 ka rł1 il"ąol '.ło<./,':Ś łełe/Ja' niźej podpisany(a), "'"""ł*' j'l"""'.ii;;;;;.i;il;i;;;;;;;;"t;;&;;;;............'.. 

.....'.'......:....l..:.:..'.........,

urodzony(a) .."..'.''."..ł.2."-...l/tt".....'.{!-i-.3.!ł.:......'........'........'.." * ...Łs r/abł'1.*.....(ę-a......

...xę.r/+.7..'....s2kL'....*i"'.(ł.nł.TJ...,,,, 
"......'..... fur, ł?-ł,fu

;;;--;ń;;,y-il ffi Til* ru-;; :::u:"" ;;;;;; " 
; ;;il;;;po...1591 oraz,z 2002 r. Nr 23, poz. zzo.Nr.az. poz. bs8, Nr fi3, poz. 984, Nr rs3, poz. 1271i Nr 214, poz. rg06),zgodni€ z art.24h tej ustawy ośWiadczam, źe pósiadam'wchodiące w sklad malżeńskiej wspólności majątkowejlub stanowiące mój maiątek odrębny:

' 7t 1.' r'' li
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t.

zasoby pieniężne r 6..5-c'-c.ł:'_ środki pierriężne zgromadzone w walucie polskiej: '''.'.-''l' _ -- , _środki pieniężne 29roma-dzone w walucie polskiei: '''.',.,"'/"Kł"ł/*k'y"'ę!""'"""'"'"""'
......'.'.'....'łłińłł's.'...a:łć.ł/ł'ł.ł.ył.'.'*.r.,:|:.'.':Ęł'.....łlr'4Nl......z.i.ft::.'.'.l.....'...,a....'.1...

..'.ł{.spł)e.złł:lł.d"'.'''."...2......'.ł.':?ź..,.'.'...d!-c#9."l.K':.!''

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..."''....'-"'"'

_ papiery wartościowo: ..........''... ------.--'....ł'kL)'r..g!''ł.3'.:T"""''

na kwotę:

.

1. Dom o powierzchni: ..'........i;.

t\^ul prawny: .. : : ń;..... :i;:.&;4ł!:1.

l.

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

:::::*:::::::::::::--::'::':;i1;ł?;;:;]:::::::::]:-//

udzialy te stanowią pakiet większy niż 'to% udziałÓw w spótce: ''''',.'.r.l'|.i...'ę.|?':/':::')/' '' '
/

z tego Mułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysok osci: .....'..':'4iź.!L=.?/:::v: .' - .- - .

, ;;;;;;;;;il;;;;;; ;;;;;;; ;;;;il";r;;;; il;;';;;;;;.;;;;; ii"i*, ')i:,i'i:rii,ł'
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IV
'l. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w Kó_

rych uczestnicŻą takie osoby * należy podaó licŻbę i emitenta akcji:
. Jlz. ł't l'>łtn''''" " """ v"'/'

akcje te stanowią pakiet większy niż 1o% akc'ii w spólce: ..-....,...'..'.','''1xx,i''.'.k*.:.3::.

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku Ubiegtym dochód w wysok osci: ''.,'....,.''1a.s,t.i:.?{'|

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:....*-.

z tego t\^ulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysok osci: '''.'...H,Ś..'ł.1*}łk''.''...../t

v.

Nabylem(am) (nabyl mój malźonek, z wylączeniem mienia przynależnego do iego maiątku odrębne9o) od skar_
bu Państwa, innei państwowej osoby pr8wnej, jednostek samorządu teMorialnego' ich związków lub od komu_
nalnej osoby prawne.j następujące mieni9, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu -nia i datę nabycia. od kogo: '......'...'.'..... ..-..?'ur..d-ł'(E*/'

należy podać opis mie-

vt.

1. Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności}: ........''..............''....'
],Ll, ).Lł 7żćą'' ""*" ^ "" "";/""'r

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami .'...'......

z tego tytutu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: .......'.....''..'
2. zanądzam dziaialnością gospodarczą lub iestem pa edstawicielem pelnomocnikiem takiei dzialalności (na-

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

//
- osobiście

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysok ości: ...'....ł.:i.!...C-!.ł?a:7....'

v .

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .........'........ .'........,.?.:.!,i.....?!l!ż.|.:.:z'......-'f'--^'--'



''' '*1...*.n........

- jestem czlonkiam rady nadzorczej (od kiedy): """""""';k!ł'!''|"""'r"7'--" '

- iestem czronkiem komisii'J;;;;ilil;; a'v't'' " " " " "*)t r*' ?ry
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ąuł

lx' 
l (w pnypadku poiazdóW mechanicznych naleźy

składniki mienia ruchom9go o.wartości powyżei 1o o00 zlotych (w prz_yp€-d::.::]:::::.]]:":

il'i#';i;;i;; ;&; iiok f, rodukcii):
Pvvev i..-'^r'

I'

:..nł'riffi'.'.'...k7
.1n.Ęr *..uk *ł''..?. r.



I

;,

,, Dzlonnlk Ustaw Nr 34 - 2223 - ?oz. 282

czĘśĆ B

Adros zamie

Miejsce polc

1. ..............,

2. ............--.

3. ...............

4. ...............

Powyźsze oświadczeni6 skladam świadomy(a), iż na podstawig ań.233 5 1 Kodeksu karnago za Padanie nie-
prawdy lub zataienie prawdy gtozi kara pozbawienia Wolności.

t.

' Z..?^r,*l''..2ę .'/!: &.:łł:....ł.'P
(miojscowość, data}

t/)*f


