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RozPoRzĄDzENlE PREZESA RADY MlNlsTRÓW

z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń maiątkowych radnego gminy' wóita' zastępcy wóita' se'

kretarza gminy, skarbnika gminy' tierowni'lia i;J""Jli;;'g-"n'1z1Jyinei gmńy'ósoby.zarządzaiącei i czlonka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p'"*ii'Jńi """rv 
iirvo"iiólri óg-cyzie administracyjne w imieniu wóita

Napodstawieal..24hust.13Ustawyzdnia-8-T.u*osobyzarządzającejicztonkaorganuzarządzaiące.
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. so ó".i;"ą'9.ińą prawną oraz osoby wydającej

Nr 142, poz. 1591 orłii źoóz r' Nr z3, p"r. żio, Ń, az, óecizje administracyjne w imieniu wójta

E::: ?33air'"]J&I"""'.''::3,*'.J-'j;i!i'' 
1271 i Nr 214' _ stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia'

51'określasięwzoryformularzyoświadczeńma-52.Rozporządzeniewchodziwżyciezdniemogto-
jątkówych: szenia'

1) radnego gminY,

2) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika-' 
gmi"y, Ll"ró*i'iL" jednostki organizacyine.i gminy' Prezes Rady Ministrów: L' Miller

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2OO3 r. (Poz. 282)

Zalącznik nr 1

WZOR

1;"r;nv Iłt órĄa Wieś

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE ł
radn ego g miny fr ł,łkł... Pi.r.l'........, ani,'y' Q-,!.ł'#-{,.

(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnie-

nia każdeiz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotv'

czv".

3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana_iest okreśtió przynależność_poszczególnych skladników maiąt'

kowYch, aocnoao-iJJ.uo-*ń"ń a"'Ląitt';J'ęń;gó i ńaiątku obibtdgo 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 info'rmacie jawne' w czę$cl-B zaś inforrnacje niejawne dotyczące adre'

su zamieszk".d;[ild;ią;;'ó oswńoózenie óriz mieisca położenia nieruchomości-

:1':n..pisany(a), Kt=łiYi*'#*, ;;?;ię83.;!3;;:;;;;?ęfe::(?'r..--Ł 
.,'#' '?t'::"|'''L

urodzony{a} ......*.,c.Z...C..2,...'.,{3-e..e; . _.- ..; .kł{rirtą.u'ł|(''.:....kł..ł.'(.:*

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z.dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie_gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142'

poz. 1591 orazzzooz'r.Ńizs,póz,zzó,Nroź,poi.sss,Nr.113,poz.984,Nr1s3,poz'1271iNr214,poz'1806)'
;J;ilil .ói. zini"l "'i"*v1j*ńo_"'i*, 

a_pó"iio"*'wchodzące w skład malżeńskiej wspólności majątkowej

lrib stanowiące mói majątek odrębny:
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t.

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w wgtr5ie polskiej: .'.....,..-''2'2..,.'ł.Q'ł..'d..'

.....'ils/.ę.t<ł.tg,ł'..cł.*ł.ć'....'.ź.........j-;.,..i;...;i.

na kwotę:

il.

1.

2.

3.

powierzchn i^z ..'-..--ś{a:k.t'..''..''7}':'..4'-l',.....'...(.'.S.-'i.'..ł'ł.ł''1n.'s.k!::('L..r,...'łezfo.-r!..i...

Iil.

1.

2.
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tv.

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

łL:;'''''''i"..''''''' 'd,d f;': i'u
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spótce:

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochód w wYsokości:

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

ZtegoMulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w *{rsot#i:

V.

Nabylem(am) (nabył mój malżon ek,zwyIączeniem mienia przynależnego 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 podlegato zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mie-

vl.

1' Prowadzę dzialalność gospodarczQ (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności): ....'..........'.

_ osobiście

Z tego Ętulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: .............''..
Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na-
Ieży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ...'..'..........

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

2.

vil.

W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

_ jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ..c,y.ff. i''bf, Li ł
: ::: ::': ::: : :/,. "'"''€"''
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-jestemczlonkiemradynadzorczej(odkiedy):..................{:

_jestemczionkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

Ztego tytutu osiągnąlem(ętam)'w roku ubieglym dochód w wysokości:.

vilt.

lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

i;;:#-

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model irok produkcji): ..'.........,

,J

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w;itiej wysbtóscii:

::: '':::':: ::::::::::::::::'::::: ::: ::: ::' :i'::|j:|:|:|:łt"&|:::.:,w)
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a}. iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

/J'ł8 ptrł źo."/2, ,u/4 .
q (mieiscowość, data)

k


