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Dziennik Ustaw Nr 34

RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTBÓW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie okreśtenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radne.go grniny, wóita, zastępcy wóita' se'

kretarza gminy, skarbnika 9miny, ri"ro*nili" iJnŃLio'''g;"ilJ'ń;i;mińy,-osouy zarządzaiąceii czlonka or-

ganu zarządzaiącego gminną osobą o,"-xl ffilT;Ę i'ńil#i;"'"vii" "a-inistracyine 
w imieniu wóita

Na podstaw ie art.Z4hust.13 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarządzającej iczłonka organu zarządzaiące-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym_(Dz' U. z 2001 r. go ;hi;".' a'óńą b'"*ną oraż osoby wydaiącej

Nr 142, poz' 1591 orłłłźoóżr' Nr z3, p"']izo,_Ńi oz, óecizió administricyjne w imieniu wóita

poz. 558, Nr 113, poz.. 984, Nr ]53,,q9z ''l271 i Nr 214' _ stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'
poz. 1806) zarządza się, co następuJe:

5 1. określa się wzory formularzy oświadczeń ma- $.2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-

jątkowych: szenla'

1) radnego gminY'

2) wólta, zastępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika-' 
;;ilY, ki"ró*'nir" iednostki organizacyinej gminy' Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Zalączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dn-ia 26 lutego 2OO3 r- ląoz' 2821

Zalącznik nr 1

WZOR

ośWlADczENlE
radnego gminY

Uwaga:

1.osobasktadaiącaoświadczenieobowiązanaiestdozgodnógozprawdą,starannegoizupelnegowypelnie.
nia każdei z rubryk.

2.Jeżeliposzczególnerubrykinieznaiduiąwkonkretnymprzypadkuzastosowania'należywpisać.,niedotv.
czv",

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana_iest okreśtić przynależność.po9zcze_gólnych skladników maiąt'

kowych, dochodów i zobowiązań d" ;;ńlilu ooięun.gó i ,łi"Jąłiu obi'ęttigo malżeństą wspólnością ma-

iątkową.
4. oświadczenie o stanie maiątkowym doĘczy maiątku w kraiu i za granicą.

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie również wierzytelności pieniężne'

6' W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre-

su zamieszkania skladaiącego oswiaoczeni; *;' mieisca półożenia nieruchomości'

-'...tb.ł,l"re..."'.

x**'łrr.ttont.. .*^Lprs.....hQms:ilqx"t.$.. F.ily_"nn'ą.''..LÓtD':.'''._ę.-c.'R}...''....

"\-.5*.-''*.*..............\,(t...ń'ł..u..il".;\(pź[ę.....'...

,; ; ;"; 
" 
;;' 

";; 
; ;;", ; 

" ";# ;'ffi # Ę$:;:ii!ilił;- il; ;..ń; i,.,',,,,
poz. 1591 orazzzooz''.-r.iizc,pói.zzó,ru''óipoi.sse,Nr.113,póz.98a,\rtó.q,poz.1211iNr214,poz'1806),
zgodnie z ar...Z4htej ustawy oświadczam, i" i';"ńa.ń'wchooz{ce w skńd matżeńskiej wspóIności majątkowej
-niń 

ii" ń 
"ńi 

ące mój 
-majątei< 

od rębny:
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t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . ... .....fłf'.ę,.. d-Ęęx

na kwotę:

il,

2.

Z tego tytutu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '.......'...'....
4. lnne nieruchomościl

powierzchnia: ......................ni e'...dę[*łq.k-'$.''.'......''..'....
^\ -Fi---'

o wartości:

1il.

1' Posiadam udziaty w.spótkach handlowych.z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców w któ_rych uczestniczą tąkie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

;;;;;;;;,;;Ę;;;;-;;;;;;;;;;.;;;;;;;*;,""" - -_';, -' . ;- ; _'' l_''''
Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam)w roku ubieglym dochód w wysokości: .'...............''

,. ;;;;; ; ;,",, ;, ;;;;il;;;;;; ;;;;il; - ;;;;; ;;;;:;;;; )**;*Y.:$*t:

f-



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2221 - Poz.282

tv.

1. Posiadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akc|i:

akcje te stanowią pakiet większy niż 1}%akcji w spólce: .....'..'.'.ttLŁ.'..

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu te$orialnego, ich związków lub od komu-
nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaÓ opis mie_

\-. LJ -.. , _\ ._
..\.\Śa...'.\łV

vl.

1, Prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):
........ni.ę'_''Lę Łqlx\ł

- osobiście '........-J-....'.9. .'.........'..'.........-.

_ wspólnie z innymi osobami ....ntę-.' ..

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności (na-

:::: ::::: ::::: :::::: : :::::::: :::T::::ll]: :ffi ę" :: d;
_ osobiście

t*$
Z tego tytulu osiągnątem(ęiam) w roku ubieglym dochód w wysokości:
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- jestem czlorrkiom rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam)'w roku ubieglym dochód w wysokości:

vilt.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy_

::*:::::::::::::T#*lIJd[\E9-Ń:* : i[rt-5s6;'{l; ;t" - ' :' ': ' :'

:diP.L*: :rrsplnil;:TlO :iló.Lh"Ą' : : eĘ :. :$.,}aĄĘ'..."rr"sno*'t"t.łęL,

x.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 zloĘch, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysołóscii:

KveAę::::::::!'ó$ń ę W &ę--*:(-t: :: ::' :: : N [i,o${ fu'Ń \'.

lx.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

:*'::::l:]]l1]l]l::::::::::::.,:,. ::.Ńę"'::' :dbi''''' ;'

-
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a). iż na podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

\Ap-.nm.\p.. ...& h'. l&..,(-o.y' kv.. fuct\s.*"o- Eo*h;n*
(miejscowośó, data) (podpis)


