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RozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADY MlNlsTBÓW

z dnia 26lutego 2003 r'

w sprawie określenia wzorów formularry oświadczeń maiątkowych radne.go gminy' wóita' zastępcy wóita' se'

kretarza gminv, skarbnika gminy' rierownil1'l;;;Jii;;'d""i'"":'ń;i;-ńv' ":oPY 
załządzaiącei i czlonka or-

ganu zarządzaiącego gmińną osobą pr"*ii5r]i 
"."uv 

i.'vo"iićlri ł"""ń" 
"a'ninist'acy;n" 

w imieniu wóita

Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia ^8-nu'_ 91obv 
zarządzaiącei i członka organu zarządzające_

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' go ;i"iilł *"ńą b'"*ną orai osoby wydającej

Nr 142' poz. 'l591 orłiiźoózr. Nr 23, por|źioiŃi aź' óecizie administricyjne w imieniu wójta

po.. sEri, Nr 1 13,. poz. 984, Nr 153, .poz' 1271 i Nr 214' _ stanowiące zalączniki nr 1 i 2 do rozponądzenia'
bóz. tgobl zarządzasię, co następuje:

9 1' określa się wzory formularzy oświadczeń ma_ 5.2' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto-

jątkowych: szenla'

1) radnego gminY,

2) wó!ta, zastępcy wójta, sekretarza 9'miny, skarbnika-''ńilv;ki"ó*i'' it" j ed n ostki orga n izacyinej g m i ny' Prezes RadY Ministrow: L' Miller

Zalaczniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 26 luteoo 2OO3 r. ląoz,282l
Zalącznik nr 1

wzoR

ośWADczENlE MAJĄTKovE
radnego gminy 

Łełśł*...ńg..s............, dnia /:, l*""{,f).,.4 h'
" (miejscowość)

uwaga: 
so i zuPelnego wYPelnie-

1. osoba skiadaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannel

nia każdeiz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidutą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie doty:

czy'.
3. osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest określió przynależnośćposzczególnych skladników maiąt-

kowych, dochodów i zobowiązan o. ł.Tiiit -oJięuń.só 
i ńaiątxu obi6ego milżeństtą wspólnością ma-

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

5. Oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuie również wierzYtelności pieniężne'

5. W części A oświadczenia zawańe są informacie iawne, w częśc!B zaś informacje nieiawne dotyczące adre'
-- iu zamie''r"ni" iń-"J-"ią""óo oswiaoó'"ńi"ó'i. mielsca pólożenia nieruchomości'

czĘść A 
ł4r* L.ł.'frł,,.e rł*ł.ę. ą.fułQt:.......Ja, niżej podpisany(a l, ....'....ił.:ril.9"....f,.^" 

i nazwisko o,az naz*isko r;il;i ,l

9n- a*,ltdan-łl /(F2 / .....-...' *-S.x*ę.!':.nę*....
u rod zo ny( a ) ...,..ł. -! -. -' -v.'.:.: ].: " ;" "''_- " "' ]' J'' j" ": " "

7'-- 
- 

/ńi"i."" zatrudnienia, stanowisko lub f unkcia}

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z,dnia 8 marca 1990 r' o samonądzie_gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142'

poz.1591 orazz2oo2;'-t'i;'c,pói.żzó,rurói,poi.sse,Nr.113,poz,98a,Nrts3,poz-1271iNr214,poz-1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam' i"-ir6"ńo'ńwcr'ooi{ce * sklad matżeńskiej wspólności majątkowej

lrib stanowiące mój majątek odrębny:
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l"

Zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne z9romadzone wwptr.;c;e polskiej: '.... .łfu4..k.....rk.(l.xr.

- papiery

il.

na kwotę:

1. Dom o powierzch ni, ,ffi.9*?.k.b..:.i.t,....m2, o wartości:

2.

J.

rodzaj zabudowy:

Ąrtul prawny:

Z tego tytulu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

ilt.

'l ' Posiadam udzialy w.spólkach handlowych.z udzialem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców, w któ-

:::::::::::::::::::]i]:* ::Tł;:Y,'WIĘ::::::- " ""I

tytul prawny:

udziały te stanowią pakiet więksry niż 1ao/o udzialów w spólce:

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

2. Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych - należy iczbę i emitenta udzialów:
...'r,w.Ś.'...?.!:

- należy podać li
:z olofi cc-"
'.....-..,.........1,.:.....{Cą

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegiym dochód w wysokości;.........'...'....



tv.

1. Posiadam akc|e w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-

::: :::::: :::: ::::: ::::: : ::::: 7:'ffi:vł;Wa 
a kci i :

....-..r.-....:1..
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akcje te stanowią pakiet więksry niŻ10% akcjiw spólce:

Ztego tytulu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: .................

7t'ego twulu osiągnąlem{ęlam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .................

kiem takiej dziatalności (na_

' :::::::::::::]:*::::::::::::::YĘ;:";:Jr;Żił::::]:':::]]l]l]] " ''' ' '

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia paynależnego do jego maiątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, iednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-
nalnei osoby prawnej następujące mienie, które podlegglo zbyciu y drodze przetargu - należy podaÓ opis mie-

/t

vl.

1. Prowadzę dzialalność gospodarczQ (należy podać formę prawną i pnedmiot dzialalności):

_osobiście ...........s."'ł."-;łe;{ka:..."|...''"'.crł'rl"ą:;["'':r'".'..;.

,,9 -OtD -
Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc tzM#.5.ftp''l* }a.t 6/
Zanądzam dziatal nością gospodarczą l ub jeste m pnedstawicięle;n pełno
leży podac formę prawną i pnedmiot dzialalnościt.z ...'..'......{h.'(,.-...ala'

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego Ą1tulu osiągnąlem(ętam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ..łlł.,ę.'...ętp.l=ł"rl

_ jestem czlonkiem zanądu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

Z tego fftulu osiągnąlem{ęlam)'w roku ubieglyń dochód w wysokości:..................

vlll. 
l

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub ip4ej j lub zajęć, z podaniem kwot uzy_

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 O_O0"ztotyg| (vy p5zvpadku pojazdów mechanicznych należy
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czĘśĆ B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a}. iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zataienie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

b"rr ilr*',.ok


