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ROZPORZADZEFM1E PREZE3A RADY WilWfSTRQW

z dnia 25 iutego 2003 r.

v sprawie okrasienie wzorowformuiarzy oswiadczsh majatkowych radneno gminy, wafts, zsstepcy w6jta, se-
rretarzs gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostfd organizacyjnej grainy, osoby zarzadza.jacsj 1 czionka or-
;anu sarzadzaiacegc gminne osoba prawns oraz osoby wydajacef decyzJE administracyjine w imieniu woite

Ns podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar-
:E 1980 r. o samorsadzie gminnym (Dz, U. 2 .2001 r.
or 142, poz. 15S1 oraz 2 2002 r. Nr 23, .poz:'22Q, Mr 62,
IQZ. 55S, Nr IIS, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 I Nr 2U,
IDZ. 1806) zarzadza sie, CD nastepuis:

§ 1. Okresis sie wzory formuiarzy oswiadczen me-
stkowych:
1) radnego gminy, *
2) wojts, zastepc.y woita, sekretarza gminy, skarbnike

gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

asobyzsr2a.dzaja.cej i cztonke organt; zarzadzaiace-
go gminne osoba prawna orsz osoby wycaiacaj
decyzis aammisTracyine w imisniu woita

.
— szanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozpcrzaczenia,

§ 2. Rozporzaazenie wchadzi w zycie z dniem ogtc-
szenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zeiaszniki do rozporzatKenis Prezssa Rady IViinisirDw
z time 26 lutego 2003 r. jpoz. 2S2)

i T,
X AD

Zstacznik nr

OSWIADCZENIE. MAJATKOWE"

jmiejscowasc}
wags:

L Osobs skiadaiacs aswiadczenie ofaowiazane jest dc zgodnegc z prawd^, starannego I zupeinegc
HIE kazdej z rubryk. • •

I. Jezeis possczegdine rubrykE nie 2najdu|s w konkretnym przypadku.zastosowaniE, naiezv waisac ,,nie do~v-
czv". '

;. OSODB skiadaigcs oswiadazsnie obowiszans jest okresiic prsynaieznosc poszczegoinych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnegc i rnaiiatku objetego matzehskE wspdinoscae ITIE-
jatkows.

t. Oswiadczsnie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraiu ! ZE grsnica.

i. Oswiadczenis c stanie majatkowym abejmuie rowniez wierzyteinosc; pseniszne.

;-. W czesci A aswjadczenie zawane sa informacie jawne. w czesc! B zas informscie nieiawne dotyczacs adre~
su zamieszkaniB skiadajacego cswiacaczenie oraz mieisca poiczanis nierucnonriosci.

i, niiej podnisanyt'a),

odzonvia) ...IL

fimibna i nszwisico orsz nazwisico rodowe)

imielsce zarruanienis/stanowisko iubfunkcja)

zapoznaniu sie z przenisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie aminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142r

z. IBSTarsz : 2002 r.-IMr 23.. paz. 220, Nr 62.. poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, paz. 1805),
odnie z an. 24h tej usiawy oswisaczam, ze posiadam wchcozace w sktad maizsnskiej wspoinosci maiatkowei
3 stanowiacB rnci majatek odrebny:



,iik Ustaw Nr34. —2220 — boz. 282

.asoby pieniezne:

— srodki pienieznezgromadzone wwalucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obeei: ).̂ ...,..Q.V?ŷ Ly?r̂ V

: LV.ViLfc AXO.WU&&y ,....,-.— papiery wartosciowe:

na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: /W«..X m2, o wartosci:

tytuf prawny: ....i
2. iViieszkanie o powierzchni; ..fVfAL.̂ iw t̂klr. ma, o wartosci:

tytut prawny:
3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ,?/M^W^Ul.....MJS^W<Q«' ................................... , powierzcnnia: ....... .
o wartosci: ..... .̂ .<2,.cJiac£....UU ................. . ................................... „ ....... .... .................................

rodzaj zabudowy: ...Mud.̂ ^

\
Ztego tytutu osia.gna.iermeiam) w roku ubiegtym przychod i dochod

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnis: AAA.t:...
WiP.vL....ii2î .fc

o wartosci: .S .̂S" " - • * " *

tytuf prawny:

1. Posiadam udziaiy wspofkach handiovvych z udziatem gminnvch osdb prawnych iub przeasiebiorcow, w kto-
rych uczestnicza takie osobv — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

" o' r\MAsL Jt,ilCSAwi.i.\e stanowia pakiet wiskszy niz 10% udziatow w spotcs:

Ztego tytutu osiagna.tem(eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy w innych spptkach handlowych — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

tytutu asia.gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.
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IV.

1. Posiadam akcie w spotkach nandiowych 2 udziaiem gminnvch osdb prawnych Iub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczesmiczc takie osoDy — naiezy podac iiczoe i emitente aiccj;:

v

akcje te stanowie pakiet wiekszy niz 10% akcii w spoice; ............... . .....................................................................

Z lego tytuiu osiagnaiemteiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ...........................................................

2. Posiadam akcje w innych spcikach nandiowych — naiezy podac liczbe i emitenta akcii: ............................ . ......
............................. ..... &k.t.....d^UQkJ., ............................ ... ................ ............ ........... ..... ........... .................. ..... ....

' y

Z tego tytuiu osiagnajem(8tami w roi<L' ubiegiym dochod w wysokosci: ...........................................................
i

V.

l\iabytem(am) t'nabyi mo} maizoneic, z wyfaczeniem mienis przynaieznsgo do jego majatku odrebnego) od Sicar-
bu Pahstws, innej. parisiwowej asoby prawnsj, jednosteic samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow lub od komu-
nainej osoby prawns] nastepujacs mienier ktore podlegato zoyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nis i date nabycia, od kogc: ..

........ ...... ;. ................................

VI,

1. Prowadze dzia'iainosc gospodarcze tnaiezy podac forme prawna i przedmiot dziaiainosci;:

...........................
— osobiscie

— wspoinie z innymi osobami ......... . ............................................. . .........................................................................

2 tego tyiutu asia_gnajem(eiami w roku ubiegiym przychod i aochbd w wysokosci: .......................................

'2. Zarzadzam dziaiainoscie gospocarczs iub jestem przedstawicieiem. peinomocnikiem takiej dziaiainosci (na-
iezy podac forme prawne i przedmiot dziaiainosci):. .............................................................................. , ...............

...... ......................... mi ....... dctiia,!! ........ . ............................................................................... ....................... ....
— osobiscie ................................... .".......". ....................... . ........................ . .......... . ........................................................

— wspoinie z innymi osobami ........ . ........ ............................... .„ ..................................... „ ....... „ ..............................

I tego tytuiu osisgnaj'em(eiarn} w roku uoiegiym dochdd w wysokosci: ...........................................................

VII.

W spotkach handlqwych (nazws., sieazibe spdfki):

— jestem czionkiem zsrzadu {od kiedy):
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— jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy;:

—jestem czronkiern komisji rewizyjnei (od kiedy): ,

Ztago tyiuiu asiagnafemieiam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci: ,

VIII.

inne dochody osiagane ztyturu zatrudnienia iub innej dziaiainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu:

- * i"-;^" /^ •' c

^

&&..-.JS£Q.
Q """"""""

Uv.

Skfadniki mienia ruchomego c wattosci powyzej 10 000 zioiych <w przypadku poiazdow mechanicznych naiezy
podac marks, modei i rok produkcii): ............ ?

x.
Zobowiazania- pieniezne o wanosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy utizieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci;:


