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ROZPORZADZHjyiE PREZE5A BADY MIWSSTROW

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzordw f ormuiarzy oswiadozsri majatkowych radnego gminy, wdita, zastepcy wojta, se-
kretarza gmsny, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnei gminy, osoby zarzsdzajaosj I czronka or-
ganu sarzadzaî esgo gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzie adminsstracyjne w imieniu wojta

Na podstawie art, 24h usi.13 ustawy 2 dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz; 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzadza si?, CD nastfpuje:

§ 1, Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczeri ma-
jatkowych:

1} radnego gminy,

2) wojta, zastepcy'wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.dzaja.cej i czfonka organu zarzadzajacs-
go gminna. osoba prawna oraz osoby wydajacej
decyzje aajninistracyjne w imieniu wojta

— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia.,

§ 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogfo-
szenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zaiaczniki do rozparzadzenia Prezesa Rady Minisirow
z dnia 26 iutego 2003 r. {poz. 282)

wzon

OSWIADCZE3MIE MAJA7KQWE
radnego gminy

*-\ H I Zaiacznik nr 1
^ &P* -fir '
ADAG^6f]VY
POPIELOW

(mie/scowoso
Uwaga:

1. Osoba skfadaiacs oswiadczenie ohowiasana jest do zgodnego z prawd r̂ starannegc i zupefnego wypeinie-
nia kazdei z rubryk.

2. JezeiS poszezeqdine rubryki nie znaidujs w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie doty-
' CSV', '

3. Osoba skratiiaiacs oswiadczsnie obowiszana jest okresiic przynafeznosc poszczegdinych skradnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiasari do majatku odrebnego I maĵ tku objetego malzeriska wspdirsoscaa ma-
jgtkowa.

4. Oswiadczenie o stanie maja,tkowym dotyc^ majatku w icraju f za granica.

3. Oswiadczsnie o stanie maiatkowym obejmuie rowniez wierzyteinoscl pieniezne.

3. W ozesc: A oswiadczenia zawarte sa informacse Jawne, w czesci B sas informacie niejawne dotyczaoe aars-
su zamieszkania sktadaiacego oswiadczenie orsz miejsna pofozenia nieruchornosci.

nizej podpjsany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwis/co rodowe)

.̂ .̂ ..... w

imiejsce zatrudnienia, stanowiSKO iub funkciai

zapoznaniu sie z przepisami usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzis aminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
. 1591 oraz 2 2002 r.-Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 553, Mr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805),
dnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzacs w sktad mafzeriskiej wspoinosci majatkowei
stanowiace rndj majqtek odrebny;
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Zasoby pieniezne:

— srodki pienieznezgromadzone wwaiucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzonewwaiucie obeej:
/tyi £-_ £1^- £& i

ZZIZZZZZZZZZZZ7ZZZ7ZZ7ZZ' """" """ """T"
— papiery wartosciowe:

na kwote:

II.
If "' ) '"*

1. Dom o powferzchni: .tfr...{..£ m2, o wartosci: 5~r./...,̂ .

tytuf prawny: (Jl.&.'Ss.kZ.^.t..

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ....L^.^^f.^.^-t..^..^. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Ztego tytufu osia.gnafermefam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: d.X?...J&. )..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ./l.tl..£. r̂.<tf.̂ r./..f.f̂

o wartosci:

f

tytuf prawny:

if!.

1. Posiadam udziafy w spofkach handiowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w icto-
rych uczestnicza. takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

Ctf
"7

••£"••—-2!-")
udziafy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spofcs: (•••

Ztego tytufu osiagna.fem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spofkach handiowych — naiezy podac liczbe i emitenta udziafow:

Ztego tytufu osia_gnajrem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
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5V.

1. Posiadam akcje w spofkach handiowych 2 udziatsm gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w kto
rycn uczestniczg takie osoby — naiezy podac iiczbe i smitenta akcji:

akcjs te stanowia. paicist wiekszy niz 10% akcii w spofce: •v

Z tego tytutu osia_gnatem(etam} w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
_ _ ./^i.ljtli... $$2.}jrdk'k.^L

1. Posiadam akcje w innych spdtkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiagnafem(efam) w roku ubiegiym dochod w wy/sokosci:

v.
Nabytem(am) (nabyf moj mafzonek, z wyfaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Slcar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytoriainego, ich zwiazkow !ub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujacs mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: .. ..................... . ............................................................................. . ......................................

/

VI.

1. Prowadze dziafainosc gospodarcza (.naiezy podac forme prawna. i przedmiot dziatainosci):

— wspoinie z innymi osobami ,r

Ztego tytufu osia.gnatem(efam) w roku ubiegtym przychdo' i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dziafainoscia gospodarcza iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci (ne-

lezy podac forme prawna. i przedmiot dziaiainosci):

— osobiscie

— wspoinie 2 innymi osobami

Ztegc tytutu osiagnaiem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V1J.

Wspofkach handiowych (nazwa, siedziba spofki):

jestem cztonkiem zarzadu iod kiedy):
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...

— jestem czfonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy}:

Ztego tytuiu osiagnatem(etami w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:.

VIII.

inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowei lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiw-anych z kazdego tytufu:

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych ('w przypadku poiazdow mechanicznych nalezy
podac marke,, model Ijpok produkcji):

•(••••• •

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


