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RozPoBzĄDzENlE PREZESA RADY M|NISTRÓW

z dnia 26 lutego 2OO3 r-

w sPrawie określenia WŹorów form.u|arzy oświadczeń maiątkowyclh ladnego gminv wóita, zastępcy wóita. se.
kretarza gminy, skarbnika gm.nY. kierownika jednostki orginizacyinei gmińy' osoby zaźąi'"iącó; l.caońti or-
ganu zarządzaiącego gminną osobą prawną oraz ośoby wydaiącei deiyzji administracyjne-w imieniu wófu

Na podstawie ań. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar. osoby zarządzającej i cztonka organu zaEądzaiąct
ca t99o r. o samorządzie gminn.ym^{Dz. U: -z. 29.o1 l. so gminną osóbą prawną orai osoby v'łdai;ce.|
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 22o, N| 62, óeryzje adńinistridyjne w imieniu wójta
poz. 558, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, poz. 1271i Nr 214,
poz. 1806) zarządza się, co następuie: _ stanowiące zatączniki nr 1 i2 do rozponądzenia.

5 1. okreś|a się wzory lormularzy oświadczeń ma.
jątkowych:

t) radnego gminy,

2) wóFa, zastępcy wójta, sekretana gminy' skarbnika
( lminy, kierownika jednostki organizacyjnej 9miny.

g 2. Rozpoządzenie Wchodzi w życie z dniem oglo.
szenia,

Prezes Rady Minist|ów| L. Miller

zelączniki do .ofporządfenis Plezesa Radv Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r, lpoz-282,

Zel{cznik n. I

Uwaga:

czĘść A

Ja, niżej podpisany(a)'

WzÓn
ośWADczENtE MAJĄTKoWE

radnego gminy

lirniona i nazwisko oraf nEzwisko rodowBl

urodzony(a} +/]/,d.,41^*_.'.....'l9,h.h'.r'.,......'...................... w }p-rr:-e.z{,.v.*-'ś1*r . ...' .....

(miejsce ratrudnienia. stenowisko lub funkcje)
po zapoznaniu się z pzepisami ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oz. U. z 2oo1 r. Nr 142,
poz. 1591 orcz f 2oo2 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62' poz' 558, Nr ,t.l3, poz. 984; Nrrśo,poź. 1271i Nr?14, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w sklad ma|żehskiei wspó|ności'ńaiątkowei
IUb stanowiące mój mająlek odrębny:

9.,.A.L.,.bp.qar.
t. osoba skladaiąca oświadczeni€ obowiązana iest do zgodnego z ptawdą, starannego i zupetnego wyPglnie.

nia każdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczegó|ne rubrY|d nie znaidują w konkretnym pnypadku zaśosowan|a' na|eł wpisać .nie dotv-
cN".

3. osoba sk|adająca oświadczenie obowiąz8na iest okreś|ić przynateżność poszcfególnyc-h sHadn.ków matąt.
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnegó i ńaiątku obidego m;tżeńską wspólnoścĘ ńa-
iątkową.

-,świadczenie o stanie maiątkowym dotyczY maiątku w k]aiu i za granicą'
5. oświadczenie o stanig maiątkowym obeimuie również wierzyt€tności pieniężne.

6. W części A oświad.zenia zawańe są inlormacie iawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adle.
su zamiesz|tania skladającego oświadczenie oraz mieisca pólożenia nieruchońości..
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t.

zasoby pieniężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie

Ą , l

zgromadzone w walucie obcej:

.

2 .

Dom o powieachni:

tl^ul prawny:

rodzai gospodarstwa:

o Wartości:

fo goo d' o warlości:

Mieszkanie o powierzchni: ..'"......'............:.'... m2. o waności:

rodzaj zabudowy: ..;

Mul prawny:
z tego tytulu osiągną|em(ętam} w roku ubieglYm prrychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchomości:

\0

t.
1' Posiadam udzialy w spolkach handIowyctr z udialem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców, w Kó-

rych uczestniczą tąkie osoby - należy podać |iczbę i emitenta udzia|ów:

udziaty te stanowią Pakiet Większy niż 10% udziatów w spó|ce:

powie.zchnia:

z tego Mulu osiągną|em(ętam) W roku ubidgĄ/m dochód w wysokości: ...-..............'....

spólkach hand|owych _ naleł podać |iczbę i emitenta udzia|ów:

z tego tytu|u osiągną|em(ę|am} w roku ubiegtym dochód w wysokości:.........................
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akcie te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spólce:

Poz. 282

tv.
1. Posiadam akcie w spółkach hand|owych z udzialem gminnych osób prawnych |ub pŹedsiębiorców, w |(tó-

rych uczestnięą takie^osoby - na|eł podaó |iczbę i emitenta akcji:

z tego t]^ulu osią9ną|em(ęlam) w rokU ubieg|ym dochód w wysokości: '. ' ' ........ '.....--.

spótkach handIowych _ na|eży podać |iczbę i 9mitenta akcii: .'.................'

z tego t]/tufu osiągną|em(ę|am} w roku ubiegtym dochód w wvsokości: .....'..........'..........

Nabyl€m(am) (nabył mói ma|żonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego maiątku odrębnego) od skar-bu.Państwa, innei państwowej osoby prawnej, iednostek sómorządu te|6oria,tnigo, ióń ńĘk.ów Iuu od komu-
na|nej osoby prawne'i następuiąc€ mienie, Kóre pod|egafo zbyciu w droóze pnetJrgu _ na|ó}y podać opis mie-

vl.
1. Prowadzę dziataIność gospodarczą (naIeży podać formę prawną i przedmiot dzia|a|ności):

- osobiście ..........'................AAAŁI.........

_ wspó|nie z innymi osobami

z tego Mutu osiągnąfem(ętam} w roku ubieglym przychód i dochód w wYsokości: ...'...
.arządzam dzialalnością gospodarczą |ub ióst€m przedstawicie|em p€|nomocnikiem takiej dzialaIności (na-
Ieźy podać formę prawną i przedmiot dziaiaIności): .........'...'...

_ wspólnie z innymi osobami ..-...

z tego tytulu osiągnątem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..'...........'....'

vlt.

::::::::::::::*::.:.".-:,"iedzibaspó|ki):........'-. ..'.',.,W.,..'.3,....'.'..''.......
_ iestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

- iestem cztonkiem komisji rewiryjnei (od kiedy):

z tego Mutu osią9nąlem(ę|am) w roku ubiegtym dochód w wysokości:...

v l.
|nne dochody osiągane z Mu|u :
skiwanyc^h z każdego Mu'u: ...ą.

lub innej dziata|ności

;:li"1i*:Ę:T1!!::..:l.TŁ:Jniff:::.:...::i.1:.::.:j:ty1l-w-erzjeadku poiazdów mechanicznych należy

x.
ZobowiązaniaZobowiązania pienieżne o warto.Ścj powyżej 10. )0 zloty. ch, w tym zaciągnięte kredyĘ i połczki oraz warunki'na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, wzwiązku z iaiim ;;;Ęen'em, w jakiei wysokościl: ........
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Powyższe oświadczenie sktadam śwładomy(a}. iż na podstawie arL 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie.
prawdy |ub zatajsnie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

l "au.. .
{podpis)


