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i
z dnia 26 iuiegc 20C3 r.

w sprawie ckrasienis wsordw formuiarzy oswiadczeri maiatkowych radnego gminy, waits, zastspcy wdjta, ae-
kreiarsB gminy, skarbnika gminy, kisrownika iednostki organlzacyjne] grnirsy, csoby zarzadza|acs| I czionkc or-
ganu zarzadzajacsgo gmrnns osobe prawna oraz osoby wydajace] decyzje adminisrracylne w i'rnisniu wojta

Ma podstawie art. 24h ust. 13 usiawy z dnis 8 mar-
ea 1S90 r. o samonadzie gminnym (Dz, U. 2 .2001 r.
Nr 142, po-. 1591 oraz: 2002 r. (Mr 23, pcz. 220, Mr 62,
poz. 558. Mr 113, poi. 984, Mr 153, pcz. 1271 i Nr 214,
poz. 1805) zarz^dza sie, co nasiepuje:

§ 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczeh ma-
jatkowych:

1) radnego gminy,

2} wdjia, zastspcy syvojta, sekretarze gminy, skarbnika
gminy, Icierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzadzaiaca) i czronke organu rarzadzaiace-
go gminne osoba prawns oraz osoby wydajacej
decyzje adminisiracyjne w imisniu wdjta

.— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 ac rozpcrzadzenis.

§ 2. Rozporzaazsnie wahodzi wzycie z dnierri ogio-
szenia.

Prezss Radv i'vlinisirow: L Miller

^aiaczniki do rozDorzsdzenia Prszesa Rady Minisrrow
z dnis 2S luiego 2003 r. (poz. 282)

Zaiacznik nr 1

OSWIADCZENBE MAJATSCOWE
radnego gminy

miejscowoi

1. Osobe sk*adaiacs oswiadczeni© obowiszarsa jest dc^ zgodnegc z prawd^, staranrsego ; zupetnego wypeirtie-
nis kazdef z rubryfc.

2. Jsssit pC'Szczegoins rubn/ki nie zna|duj@ w konkretnvm prsypadku zastosowarsia, naSeiy wpisac ..nie dr;t'--
C2V".

3. Osobs sidadataca oswtadczsnis obowiazana isst oicrssiic prsynaiesnosc poszczsgoinych skfadnikow ma;ai-
jcowyeh, dochodow I zobowiazan do ir»a|aiku odrebnego- I maiatku objetego rnaizsnssis wspoinoseSa m&-
jatkowe,

4. Oswiadozenae o stanie majqtkowym ciotyczy maiafku w krsiu I za gransca.

5. Oswiadczenis o stanie maiatkowym obeirnuie rowniez wierzyieincscs pieniezne.

£. W GZSSC! A oswiadczsnia zawarte SE informacis pawne, w czssc; E zas informacis nieiawne dotycsace adre-
su zamisszkanie skiadajacego oswsacsczertie orsz miejsos potozenic nieruchomoscE.

Ja, niiej podpisany(a),

urodzonvfa)

'<?&*/ /^//?. /T£ '̂
~\/ (imi/na i naaw*sko eras nszwisico rodowe)

•>se£-/Af

••-/'"" X vCmieisce zstrudntsniar/sranowisko ILJE funteoiai

so zaDOznaniu sie z p;~ec!sarnf usiawy z anis S rnarca 1S90 r. c sarnorzadzie grninnym (Dz. U, z 2001 :. Nr 142,
DOZ. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, DOZ. 220r Nr 62, DOZ. 55B, Nr 113, DOZ. 9S4, i\ir 153. DGZ. 1271 i Nr 2"4, poz. ISOSi,
icicanse z an. 24h is] ustawv cswiaaczam, ze posiadam wchodzace w sictaci mailenskie! wsp-oinosci rnaiatkowei
uc- sianowiacs rnoi rnaiatek oars on v:
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ZasoDv pisriiezne:.... . . . . . . ; _

— srodki pisniezne zgromadzone wwalucie poiskiej: •**?:.....

— srodki oisnis^ne 7aromad7ons w waiucie obcsi1
" / 7

— papiery wanosciowe: /.:....(..^..,...

na kwote:

1. Dom o powierzchni: /f.(..f.f..*rJ. nr^o wartosci: .....fSrT.rr?. .'...„...̂ ...̂ ..f

tytut prawny: ..:

£. Mieszkanie o powierzchni:̂ ic...̂ £2!̂ .£?yK m2, o wartoscr:

tytut prawny:

.3. Gospodarstwo roine: / , r

'f^ ^̂ ^ ff J S jrf/' C.**i —-roazaj gospoaarstwa: ...Je?..£fy.f.3r.(. / •:... ;TZ.~../...(..^r..f. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: ..

Z lego tytutu osiagnatem(eram) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

4. inne nieruchomosc::

powierzchnia:

o warrosci:

tytut prawny:

1. Posiadam udziatv w spofkach handlowych - udziaiem gminnych osob prawnycn iub przsdsisbiorcow, w kto-
rych uczestnicze takie osoby — naiezy podac iiczne i emiienra udziatow:

/ \  & ' . & " £ . * y . & ? . . ^ j ( .

udziatv is stanowia pakiei wiskszv niz 10% udziatow w spates:

Z lego tytuiu o.siagnaism(eiam) w roku ubiegtym docnod w wysokosci:

fif'f ¥? r̂?^? ̂ ^ff ?.. ?..£/.

Posiadam udziatv w innvch spotkacn nandiowyoh — naiezy podac iiczbs i smitents uaziatow:

Ztego tytutu osiagnajem(etam) w roku ubisgiym dochpc w wysokosci:
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csiadam akcie w spofkach handiowych z uczisiern gminnvcn osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto-
ych uczsstnicze taicie osoby — naiezy podac iiczbe i emiienia aiccji:

akcieis sianowia oaklet wiekszv niz 10% aiccii w spores:
.'. '_ ..................... %££.£ ............ <?2fc.:

~L teqo tytuiu osiaanaiem(etam) w roku ubisgfym dochod w wysokosci:
Ar<£ <£JC>/-1 £~Zt/

............................................................... •• ............ ** .......... / .......... 7^
?. Posiadam akcie w innysh spoikach handiowych — naiezy podsc iiczbe \a akcii:

~
2 tego tytuiu osiagnatem(etam} w roku UDiegtyrn dochod w wysokosci:

V.

Nabyiem(am) inabyt moj maizonek, z wyiaczeniem mienia przynaieznego do jego majaticu odrebnego) od Skar-
bu PansTwa, innej pansiwowej osoby prawns], jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastspuja.ee mienie, ktore podiegaiozbyciu w drodze przstargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nsbycis, od kogo: ,

VI

1. Prowadze dziaiainosc gospodarcza. (naiezy pocfac forme prawna i przedmiotdziaiainosci):

- osooiscie
A f ,

wspdinie z innyrni osobarni

L: tego tytuiu osiagna.Tem(eiam) w roku ubiegiym przychod i docnod w wysokosci:

Zarza.dzarn dziaiainosciau gospodarcza iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem takiej dziatainosc; ins-
iezy poaac forme prawna i przeamiot dziatainosci):

QSODISCie

— wspolnie z innymi osobami

Z iego tytuiu osiagnajem(eram) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

/H.

W spofkach handiowych (nazwa, siedziba spotki;

— iesrem czionkiern zarzadu (od kieoyh
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— iestern czionkiern raay naczorczej \oc Kiedy;:

— jesterrt czfonkiem komisii rewizyjnej iod kiedy):

2 tego TVtuiu osia_gna_rem(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V!f!.

inne dochody osiagane ztytufu zatrudnienia iub innej dziatainosc! zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych zjcaz.degp iyturu: .,„„ .}f..... » .y y

. .. A

Sidadniki misnia ruchomego o.wartosc! powyzej 10 000 ztotych (w przypadkii pojazdow mechanicznych naiezy
podac marke, mode! i rok produkcji):.

iobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczld oraz warunki,.
na jakich zostaty udzieione {wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci;:


