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RO2PORZADZ=N!E PREZE3A RADY HVlIMiSTRQW

: dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okiresisnss wsoraw fonnuiarzy oswiadczeii maiatkowvch radnegc gminy, wdita. rastepcy wojta, s&-
krstarzE grainy, skarbnika gmJnyf kiarownika jednostkl organizacyinej gminyv osoby zarzadzajaeej 5 czionka or-
ganu zarzadzafaeego grninns osobe prawns oraz osoby wydajace] decyzje adrninisiracylne w imieniu wojta

Na podstawie art. 24n ust.13 usrawy z dnia 8 mar-
ca 1S90 r. o sarnorza.dzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, pos. 1591 orazz 2002 r, Nr 23, pcz. 220., Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1306) zsrza_c!is sis, co nastepuie:

osoby zarzadzajacsj i czfonice organu zarzadzaia_ce-
go gminne osoba prawna oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imisniu wojta

. — stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

§ 1. Okresie sie wzory formuiarzy oswiadczen ma- § ?. Rozporza_dzenie wchodzi w zycis z dniem ogrc-
jatkowych: szenia.

1} radnegc grniny,

2} wojis, zastepcy wojta, sekreiarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prszes Rady Ministrow: L Miller

Zataczniki do rozporzacizenis Prezsss Raciy IViinistrow
z cinis 26 lutego 2003 r. ipoz. 282}

Zafacznik nr 1

WZ&R

OSW1ADCZENE MAJATKOWE

radne00

Uwags:
(miejscowosc)

1. Qsoba skiadajacs oswiadcsenie obowiszana jest' do sgodnego z psrawdg, sicarannego I zupeinego wypsinie-
nia kaidej z ruforvic.

2. JezsM poszczegdlne rufan/k§ nie znaidu]^ w konicreinym przypadku ssstoaowanSa, naieiy wplsad ,fnie doty-

3. Osoba sidadasaca oswiadczenie obowsazana jest okrssiid przynaieznosc poszczegoirsych skiadnikovif
kowych, doohodow I zobowsszaii do majaiko odrebnego f majatko obieiego nr.afzshska wspo'iriossJs m&-

4. Qswsadczsnle o stance majatkowym doiyezy majatku w krasu B sa granica,

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieaieine.

£. W GZSSCE A oswiadiczenis zawarte ss informacie jawne, w czesc; E zas informacis niiaiawne dotyczace adre-
so samieszkanja skvadajaeego oswsadcssnie orsz miejsca poiozania nieruchomosci.

•"TEi&i"' "iW .̂«£>^* A

Ja,nizelaodPisany(Si ......... 01.W.kv.r.ft ...... .l.̂ ORlS'..̂ .̂ .
(imiona i riazvujsico oraz nszwisico rociowe)

}..........l!Q.>...a4...-...î 5.a,..C( ....... ......... ......... . ........... w

imieisce zstrudnisnia, stanowiako iub furiicciai

DO zaDOznsniu sie z przenisarnl ustswv z dnia 8 marca 1990 r. c sarnorzadzie gminnyrn (Dz. U. z 2001 :. Nr 142,
noz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, DOZ. 22Gr Nr 62, poz. 558, Mr 113, ooz. 984^ Nr 153, poz. 1271 i Nr 214., DOZ. 1806),
rgodnis z an. 24h lej ustawv oswiadczam, ze posiadam wchoazace w siaad mafzsnskie] vi/spoinosc; ma)aikowsj
ub stanowiace rnc-1 maiaisk odrebnv:
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iasopy pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzons w waiucie poiskiej:

..,."/.\.̂ < .̂̂ ^ .T. $..*£!.?.$J.L

— srodki pieniezne zaromadzone w waiucie obcsj:

— papiery wartosci owe: /3fatt, ,<k.l£.'.y.)f.tel.

na kwote:

1. Dom o powierzchni: c . m2, o wartosci:

tytuf prawny: ^.^T......^'.}'.?.'^:^^'^. .....kt

2. Mieszkanie o powierzchni: ...3&C.ir....&l£.s.v m2, o wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ^ . . : . . . . ' . powierzchnia:

o wartosci: d&L* %.*.%#.:...'£"..

rodzaj zabudowy: bkdl%!^.m.$&ty^^

tytuf prawny:

Ztego tytutu osiagnafem(eram/ w roku ubiegtym przychod i dochdd w wysokosci: .L..\. inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytuf prawny:

1. Posiadam udziaty w spofkach handlowvch z udziaiem gminnych osob prawnvch iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestnicze takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziaiow:

/vw^ .Goiutixd

udziaty te stanowia paiciet wiekszv nlz 10% udziaiow w spoice: l̂ ^ £,JXJrtX&k<-*'

2 tego tytutu o.siagnaiem(eiam) w roku ubiegtym docnod w wysokosci: '̂kU...,..̂ .v.v-.c.C-At.'Al

Posiadarn udziaty w innych spofkach handlowvch — naiezy podac iiczbe i emitents udziafow: .fiML..C

Ztego tyiuiu osia.gnaiem(eiam) w roku ubiegtym docnod w wysokosci: (wl£ Q.yQ.



,ni!( Ustaw

. Posiadam akcje w spofksch handiowych 2 udziafern gminnvcn osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczesiniczs takie osoby — naisiy podac iiczbe i smitenta akcji:

;\:^ x.if.&i.^L

akcje te stanowia pakist wiekszy niz 10% akcji w spotce: ,,.,fy4& jC.t̂ .r.W.4.'̂ .,

/i f

Ztego tytuiu osia,gnatem(efam] w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....MU. &M&£l>*(&ll '.
J i

2. Posiadam akcje w innych spofkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji: .fciji. fr.WiJr.V/.f.ktf,.

Z tego tytuiu osiagnaiem(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /-:ktft :uii.ii«-j.ukw.,

V.

Nabyiem(am) (nabyt moj mafzonek, ^ wyiaczeniem mienia przynaleznsgo do jego majatlcu odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej panstwowej osoby prawns], jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, irtore podlegato zbyciu w drodze przstargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od koqo: .;.VU -̂ CLtiilj}4t*j
; y /

VL

1. Prowsdze dziatainosc aospodarcza (naiezy podacforme prawns \t dziatainosci): .*{W&....Q,$!$&

— osobiscie
9

V "r

— wspoinie z innyrni osobarni

Ztego tytuiu osiagna.iem(eiam) w roku ubiegtym przychoci i dochod w wysokosci:

2, Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza. iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem takiej dziatainosci (n
iezy podac forme prawna i przedmiot dziatainosci): -MM

— osobiscie ;0

— wspoinie 2 innyrni osobami ,.'/kl<. ACLv'.rlV'.L'

Ztego tytuiu osiagnajemietam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ^

ni
~ • 'W spofkach handiowych (nazwa, siedziba spotki): fV^AJL

— jestem czionkism zarzaau (od kiedy;: /kW* ^
i
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— jestsm czfonkiern rady nadzorczej (od kledy): ........................ 1-Lu. ..... w.C-jr'.M.vfia, ............................................... ,

f f

— iestern czfonkiern kornisjl rewizyjnej iod kiedy); ................... /Vlit. ........ C.Lv..bd.£f;M ...............................................

klA
1

Zteao tytutu asiagnafsm(efam) w roku ubieqtym dochod w wysokosci: ........... /,".k̂ . ..... Qw.klA£i(4A .....................
0

VIS!.

inns dochody osiagane z tytutu zatrudnienia iub innej dziatainosc! zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaidego tytutu: „

j>\

Sidadniki mienis ruchomego o.wartosci powyzej 10 000 zfoiych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiszy
podac marlce, moae! i rok produkcji): .............. AAA* .......... Q.(&.\M

.

>v.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete krsdyty i pozyczid oraz warunid,.
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci/:

&kti X?HrfQ.rUC4w


