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z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radne-go gminy, wóita, zastępcy wóita' se'

kretarza gminy, skarbnika gminy, LierowniL_l'iJ"-Ńki ;''g;nizacyinei gmińy,ósoby.zarządzaiącei i czlonka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą prJ;;;;i"i"ov iirva"iiólii dóyzie aaministracyine w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust'13 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz' U' z 2001 r'

Ńi lłz, poz. 1591 oraźrzoózr. Nr23, poz'22o' Nr62'
pó'. sGd, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214'

poz- 1806) zarządza się, co następuje:

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

1) radnego gminY'

2)wóita, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika-' g"iil;, ńi"ró*hit. iednostki organizacyinej gminy' Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 t. (Poz,282l

Zalącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 34

czĘŚc A

Ja, niżejpodpisany(a)

- 2219 -

WZOR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

osoby zarządza!ącej i czlo n ka o rg a n u zarządzaj.ące'.

ó;-ó;ińńą osóńą prawną oraz osoby wydającej

óecizje administracyjne w imieniu wójta

_ stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

5 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-

szenia.

Uwaga:

1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie_

nia każdejz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania, należY wpisać "nie dotv-

czv".

3. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność_poszczególnych skladników maiąt'

kowYch, oocnooo]ii;.b;ńą.;ń d; ;"i;iil;;Jręń;gó i ńajątku obiętego malżeńską wspólnością ma-

iątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą

5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuie również wierzytelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacie iawne' w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adre_

su zamieszk"ni.'"il"łiią""gó oswńoczenie óriz mieisca polożenia nieruchomości'

J I {mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z.dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie_gminnym (Dz' U' z2oo1r' Nr ]42'

poz. 1591 orazz2o02';Ń; 2a , póz. zzó, Nr 6ż, poi- sss, Nr.113, poz. 984, Nr tś3, poz. 1271i Nr 214, poz' 1806),

zgodnie zart'24htei"si"wł-ói;i;il;,.n.i"p5"iio.rn'wchodzącewskładmalżeńskiejwspólności majątkowej

lub stanowiące mój majątek odrębny:
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L

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....il.ig'''....p'J.v..0&&

il.

1.

2.

- pa pi e ry wa rtosciow;; ..'........ :..... filE'..D$: l}'i'Ił

tytut prawny: .;:t{ff* I;^}'; L;
3. Gospodarstwo rolne: _ t.

rodzaj gospoaarstwa' '.....'....l...'......ry.]g..'...?g:y;&ł|.. .....,, powierzchnia:

Ztego tytutu osiągnąlem(ętam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..'....'........'
4. lnne nieruchomości:

pow i e rzc h n i 

", 
...... -. d}ł #_k{'t'..... 0.,l hł ł.... i}.el.

o wartości:

fr.xk.

ilt.

1. Posiadam udziaty w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ_
rych uczestniczą tąki'e osoby _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udziafy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spótce:

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...I

2. Posiadam udziały w innych spólkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzialów:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:....)
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lv.

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

.'.....u.i.E.'.',,..'''Dis/.Ył.:(?.ł.,!''.'.'

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10"/o akcji w spółce:

Z tego tytulu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

'::::::::':::::]::]::i?:'ii'-:ilHń]-ii'{--::::::::::::::::]:::::::::: '' ' ':

nalnejosoby prawnej następujące mienie, które podl

nia i datę n a bycia, od kogo: ... N'ifi ....... ...W*k.płłrJ

Ztego tytulu osiągnąlem(ętam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

V.

Nabylem(am) (nabyt mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego. ich związków lub od komu-

egaio zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mie-

vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczQ (należy podać formę p r"awną i przedm iot dziala l ności ) : ...............'.l\l.if .Dłt&t.uą'

_ wspólnie z innymi osobami ...L

Ztego Ętulu osiągnątem(ętam) w roku ubieglym przychód i dochÓd w wysokości:

_ osobiście

Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstavriicielem pelnomocnikiem takiej działalności (na-

::::::::::::::::::::::::::::::::]:::::l]]l'lo'::: :kilv[?'łx : :::: :: ':::: ' : ::: ::: :::: '::

_ wspólnie z innymi osobami

vil.

W spótkach handlowych {nazwa, siedziba spólki): '.. .'.'N.l.[

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy}:

DEt?(.Ł'Ł
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): ;
Z tego Mutu osiągnąlem{ętam)'w roku ubieglym dochód w wysokości:'.................

VIII.

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

Sktadniki mienia ruch_omego o wańości pówyżej 10 000 zlotych {w przypadku pojazdÓw mechanicznych należy

,..}i. K...,....., DQ.LL( LŁ.(/.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zloĘch, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwipzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysóróscii:
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a). iż na podstawie ań. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)
fuhcp,


