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FlGZPQRZA.BZHrJlE PRE2E3A RADY MINSSTROW

2 dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzordw formuiarzy oswiadszsri majatkowych radnego gminy, wdita, zastepcy wdjtar se-
kretarzs gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmjny, osoby zarzsdzaj^csj i czionka or-
ganu sarzadzajacsgo gminna osoba prawna oraz osoby wydajacsj decyzje administracyjne w icnieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia S mar-
ca 1990 r. o samorza.azie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
iMr 142, poz. 1531 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i !\ir 214,
poz, 1S06) zarzadza si?, co nastepuje:

§ 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczeri ma-
jgtkowycn:

1} radnego gminy/

2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jsdnostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.dzaja.cej i cztonka organu zarza_dzajace-
go gminna osoba prawna oraz osoby wydaja.cej
decyzje adrninistracyjne w imieniu wojta

— stanowigce zataczniki nr 1 i 2 do rozponzadzenia,

§ 2. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zafaozniki do rozporzadzenia Prezesa Rady MinisTrow
z dnia 25 Iutego 2003 r. (poz. 282)

Saî cznik nr 1

WZOfi

OSWJADCZEME MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowosc;
Uwaga:

1. Osoba skradaraca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdqr starannegc i zupefnego wypeinie-
nia kazdej z rubryk. -

2. Jezeii poszczsgdine rubrykl nie znaldujs w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisad ..nie dm\>-
csv".

3. Osoba aktadaSsca oswiadczenie obowiazana jest okresiic przynafeznosc poszczegdinych skiadnikow maiat-
kowych, dochodow I zobowiazari do majaiku odrebnego i ma;~atku objetego maizeriska wspdirtoscia ma-
jatkowa.

4. Oswiadczsnie o stanie majatkowym dotycz\ majatku w kraju I za granica,

5. Oswiadczsnie o stanie majatkowym obejmuie rawniez wierzyteiinosci pieniezne.

j. W czesc; A oswiadczenia zawarte sa snformacje jawne, w czesci B zas informacie niejawne dotyczaos acire-
su zamieszksnia sksadajacego oswiadczenie orsz miejsca potozenia nieruchomosci.

SiESC.A

, nizej podpjsanyia)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodows)

(miejscs zatrudnienie, stanowisico iub funkcia)

zapoznaniu sie z przeoisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie aminnym (Dz, U. i 2001 r. Nr 142,
. 1531 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,. poz. 1805),
dnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiatiam wchodzacs w sktari maizeriskiej v/spoinosci majatkowei
stanowiace mdi majqiek odreany:
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Zasotay pieniezne: .

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie p o i s k i e j : ' '

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obeej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:

"' Ida1. Dom o powierzchni: .<ar...£..£'. m2, o wartosci:

tytut prawny: /rf/.'-l̂ .V.f.̂ .j..

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:

tytut prawny:

3. Gospodarstwo roine: , /

rodzaj gospodarstwa: (J&\,yr&^.£™..f.\..1iL , powierzchnia:

o wartosci:. jfJ&.&&.C>&. '.

rodzaj zabudowy: .f/tfkZ&xu»>..'«!£.i?.kl. v

tytut prawny: &3.tf.?.Z!a<:.3..& ^?.f.**rf̂ f.̂ ..̂ r.

Ztego tytufu osia.gnatem(efam) w roku ubiegtym przychod i dochod wwysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .X?.7./..£ £MS.%l.f.&*d

o wartosci:

tytut prawny:

<rd̂ ..W.......c:̂ .
'

HI.

1. Posiadam udziaty w spdfkach handlowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w Icto-
rych uczestnicza. takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

f.h7.

udziaty.te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: ^^.

Ztego tytutu osia.gna.tem(eiam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spofkach handlowych — naiezy podac- liczbe i emitenta udziatow:

PL.'l-&lL&S[» J \̂—J-. «../«.T...X ................. ..«*•.*»•...•••«-•-««••••"•••«••••"•"••"••••"•*" ' B 8 - - *

/ 7
Ztego tytutu osia.gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:
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5V.

1. Posiadam akcje w spdtlcach handlowych z udziaism gminnych osob prawnycn iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestniczs takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

akcje te sianowia. pakist wiekszy niz 10% akcji w spdics:

2 tego tytuiu osia_gna.iem(eiam} w roku ubiegiym dochdd w wysokosci;

.................................................................... ./£.-u£. ......... dg.hdt.x.zi ......................... .
2. Posiadam akcje w innych spdikach handiowych — naiezy podac Iiczbe i emitenta akcji:

.... ..... . ................................. dL'&. ...... #&.̂ *rf.
Ztegotytufu osiagnaiem(eiam) w roku ubiegiym dochod w_ wysokosci:

V.

Nabyiem(am) (nabyi moi maizonek, z wyraczeniem mienia przynaieznego do jego maiatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa. innej panstwowej osofay prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainsi osoby prawnej nastepujacs mienie, ktore podiegaio zbyciu w drodze przstargu — naiezy podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: .. ..................... . ........................................................................... ... ......................................

................................................... . ......... . .......... 4*..t ...... 3<?.&»Z1 .......... •. ................................................................ .....

VI.

1. Prowadze dziaiainosc gospodarcza (.naiezy podac forme prawna. i przedmiot dziaiainosci): ...............................

__ osobiscie ..... ...... ........ ......... .ifcZJ.tf. ....... .&tt.L%...i.yrl....,

— wspdinie z innymi osobami
..... .. ........................ . ................

Ztego tytuiu osia.gna.iem(eTam) w roku ubiegiym przychdd i dochod w wysokosci: .......................................
'2. Zarzadzam dziaiainoscia. gospodarcza. iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem takiej dziaiainosci (na-

iezy podac forme prawna. i przedmiot dziaiainosci): ........ . ............................................................................... . .....

•••• ................................ • ...................................... ..... v
— osobiscie ........................................ . .......... .<?.&*..<£ ........... . L > . , . ...........................................................

— wspdinie ^ innymi osobami
.......................... .....

Ztego tytuiu osiagnaiem(eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VIL

Wspdikach handiowych (nazwar siedziba spdflci):
//Ur. t

— jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):
, / 7 t . .
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...

— jestem czfonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):

e

Ztsgo tytutu osiagna.femiefam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VIII,

inne dochody osia.gane z tytutu zairudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytuiu: ,

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (wprzypadku poiazdow mechanicsnych nalezy
podac marke, model i cok produkcji):

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzieione {wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

- *>

2) i' iC••••* ]•«*•• < i ••


