
Dziennik Ustaw Nr 34 - 2219 -

z dnia 26 lutego 2003 r.

łł eń.l

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zalączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz,282l

Zatącznik nr 1

w sprawie określenia WzoróW formularzy oświadczeń majątkowycłr_1ggĘgcgllinJŁwójta, zasłępcy w-óita, se'
kreiarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyinej gminy' o_soPY zaządza|ące' l cz'onKa or-

g""i =ir1ii."ią".go gmińą ośobą prawną oraz osoby wydającei decyzie administracyine w imieniu wóita

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarządzającej icztonka organu zarządzające-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Di' U. z 2001 r. go gminną os'obą prawną oraz osoby wydającej
Nr 142, poz. 1591 or"r.zoóz r. Ni z3, poz.22o, Nr 62, decyzje administracyjne w imieniu wójta
poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz,'1271iNr214, '-_^..':^^^-^ł^^-^iL;^'1i' Aarasannąrłza.
poz. 1806) zarządzasię, co następuje: - stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozponądzenia'

s 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma- 5 2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-
jątkowych: szenia.

1) radnego gminy,

2) woita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika
g m i ny, kie rown ika j ed nostki organ izacyj nej g mi ny,

WZOR

osWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

A!.t i 2. L L t. a. h: /( t.....'., ani 
^ 

(Jr, /ł.,ł, ill !,.
. (miejscowość)

Uwaga:

!. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie-
nia każdejz rubryk.

2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotv-
czY".

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależność poszczególnych skladników Taiąt-
kowych, aocńbaow i zobowiązań do ma!ątliu odrębnego i majątku obiętego małżeńską wspólnością ma-

iątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja, niżej podpisany(a), ".' ".''.'rt' a'ł.{- a't.#. łś .'.. 8' R' t' {' l.. l .. ..' ".'.,,. fl.K.:D ['1. l.'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

'.pR.2.t.Atil.Z.Y....p.t c-l.alr.ft.I A;[..'hr.'?..t.a-.'...dna.Z'/rtt.'.0:p.a/'klś.t,

..?...,rs. /. E' D' 2. /. /a.'& ł{' ..' ..a P.c ł..{ł.
y'....."? P €' €.J n ł'ł.9 {'fr . ^.'. €' {' €' l{' ffi. t. M. t /.v. #.- R'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz' U. z2001 r. Nr ]42,
po2.1591 orazz2OO2r.Nr23,poz.22O,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271 iNr214,po2.1806),
zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodzące w skiad matżeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2220 - Paz.282

l.

Zasoby pieniężne:

"'' IY.5_.- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ......''/'rd...'

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......Al'/Ł...il.a.r.Y.'c2 .{
A/I.E ,,DCT.Y,CZ..Y

łL ł E....'. il t. L.y.C' ?..Y

- p a p i e ry wa rtośc i ow 
", 

.'.........,... /'U. l E .'....'e.0. r..Y.C. ł,.'Y,

...... ......A/t 8. ..... ,?2T.Y.C. Z.Y-

tyt u t p ra wny: ...'.'....'. .... ...'.' AJ t €'......'fl' a.r...Y- c Z..V.

......... il' ł. E.,..,,' n.8 r'.Y.C Z.y.,

ilt.

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

.::: 
:::"T:::'::::* 

f?::Włfił;::":':::-'-*' ' ' : '':':':': '::'' :' :

..'' l,:! t' Ł.''..'.?. C.L'Y.('' ł y'

udziały te stanowią pakiet większy niż'loo/, udziałów w spólce: .'''..../L'.i.E....ac.r'V'('Z.Y-
.'..'....'. /.ł/:l tr...'.n.a. {..y.C. ł' ̂ Y'

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, .'.'...k|i€...)ilc.T.y'c.Z.y.'
.......'...'. ili' łt...''...fl.a.IY(2.V'

2. Posiadam udziaty w innych spólkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udzialów:

::: : ::::::: TiF: 
,#iY&

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubieglym dochód w wysokoścl,......ł*|/.Ę.'..3.0I.lC."e.Y
.'.'.....'. N. /€-.''.... a. p'T'y. C. Z.r-



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2221 - Poz.282

tv.

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:

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

......./.y..'. i. €,...'...''il.ę':I.y. {:.?.'Y.

... .. il. t [....... :il.il.f..Y..C 2.Y.

Z tego t1łulu osiągnąlem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości, .'.......Ąli'd-'..'il'aL'Y.C.Z.Y.

''.... f,"|, ł.r.......',il..a-.r.'y' €. ć'.u.

V.

Nabylem(am} (nabyl mój małżonek, z wylączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu_
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

vt.

1' Prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot dzialalności):

'..' "..'..... /' t''ł.{..'..."p. Q.{.YC..?.Y

ll, r .7),(,'rv t: ) V

- wspólnie z innymi osobami .........frr..l.E...'.ililI..V.C.Z..Y...'.. . . ..

,,;; ,,*; ;;;;;;il;;il; ;*f ';;;;{;Y{;f;(!,; il;il*;;, il/E'' 'adiić'ił '' '
2. 7arządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pned kiem takiej dzialalności (na-

leży podać formę prawną i przedmiot działalności): ......
...... .. .. . . .A/ 1 t. . .il.{:{Y.eZX

'.......'... fr|''ł'. {-....'.n e{' y'.(. ł..r.

- wspól nie z i n nym i osobam i ........ tłl.ł.t ....,?.d.t..Y'ę,.ł..Y,
...... ........'.. A/. ł.. €.' ......il.p' F.' /'(. ?,.'V

Ztegotytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...../.lft[.''.aaLy{.Z'.Y'
./u.LĘ.'..'..ag.r.'V.!:':ZY.

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .. ........'Arlt.t..'.aQ'I.Y'€..Z.y-
11 / t 'nlfiTV/:1Vt.L !.Ł'.,.,. :U,v. !.'./'..\ - k'/...
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lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innejdziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_skiwanyc,h z kazdego Ętulu:
Dp.cH0.n..2..zu{ata......?.nr.R.tIfułil.f.tip...r...!'c'3.ł,.E,.96:.'.:.. H:ę.idiii'niifu:dęi.'.'.'.,'..

.D.O.il{c.o.y....zpnł.y....{li[..:E:fr...p//.....2I],:n.N.i.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o oo0 ztotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych naleźy

..C/a'C-/u!.i.ł{....R.ę/.rtI..C:ł.Y....M..[...t.5.5-...:......./'9..{.9.n
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czĘśl B

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

il. a c2.y 9. t fr. ń/. K /. .......0.5 - łł,..,{. a ł ł..n
(miejscowość' data)

frorlra B"łr*k",l


