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ROZPORZADZEIMIE PREZESA RADY MINIS7ROW

z dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzoFQwformidarzy oswiadczsrs rnaiatkowych radnsgo gminy, woita, zastepcy wojta, s&-
kretarzB gminy, skarbnika gminyr kterownika jednostki oroanizacyjnej gminy, csoby zarzatizajaeej i czionka or-
ganu zarzadzajacego gminns osobs prawns oraz osoby wydajace] decyzje admin isiraeyjne w imienii! woita

Na podstawie art. 24h ust.13 usrawy z dnia 8 mar-
ca 1S90 r, o sarnorzadzie qminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. 1531 oraz Z 2002 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62.,
poz. 558,, Nr 713, poz, 984, Nr 153, poz. 1271 I Nr 214,
poz. 1806) zarzadza sie, co nastepuje:

osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzaiace-
go gminna osoiDa prawne oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w irnieniu wojta

— stanowiace zalaczniki nr 1 I 2 do rozporzadzenia.

§ 1. Okresia sie wzory formularzy oswiadezeri me- § 2. Rozporzadzenie wr;hodzi wzvcie z dniem ogto-
jatkowyeh: szenia.

V; radnego gminy,

2) woita, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prszes Rady Ministrow: L Miller

Zaiaczniki do rozporzadzenis Prezesa Rady Ministrow
i dnie 25 Iutego 2003 r. ipo2. 282)

Zafacznik nr 1

WZOR

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

dn§a

(miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba sirfadajaca oswiaciczenie obowiszana Jest do zgodrsego z prawd^, starannego i zupemego wypeinie-
nis kazdej z rubryk.

2. JeieSt poszczegoine ruforyki nie znaiduja w konkretnym przypadku zastosowania, natezy wpisac ..nie dotv-
C2V".

3. Osoba sidsdaiaca oswtadczenie onowiazana jest okresiie przynaiezsiosd poszczegolrsych skfadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowtazars do rnajatku odrfbnego I rnajatku objetego maJzerisks wspoinoscja ma-

4. Qswiadczenie o stanie majatkowym dotyezy rrsaiatku w kraiu i za granics.

5. Oswiadczenie o stanie rnajatkowym obejmuje roNA/oiez v îerzyteSnosci pieniezne.

6. W czesd A oswiadczenia zawarte ss informacje Jawns, w czescf B zas informacis niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skiadajaeege oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruehomossi,

GZESC A

Ja, nizej podpisanys'a),....,
iimiona i nazw^ko oraz nazwisko rodowe)

jrrriejscs zstruanisnia, atanowiako lui*runkoja)

po zanoznaniu sie z przecisarnl ustawv 2 dnia 8 rnarca 1990 r. o sarnarzj|Gzis grninnvrn (Dz, U. z 2001 r. Nr 142,
DOZ. 1591 oraz - 2002 r. Nr 23, poz. 220r Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
rgotinie z art. 24h tej ustawv oswiadczam, ze posiaciam wchodza.ce w siciad maiiehskiej wapoinosci majatkowej
uD sianowiacs rnoi rnaiatek odrgbny:
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iasoDy pieniezne: /,

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .'„?.(.„

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:

li.

1. Dom o powierzchni: -vj2"" v m2' ° wartosci: .....•?. :.„.......

tytuf prawny: y.}.tf£.».f£}r.$r.*l.'.:Ji$f!£..

2. Mieszkanie o powierzchni: ....^Lf..T..^J^:....y.--- y^2r o wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne: / ' . , -/
/TVl4/l£ ityCryLMi/iiCLfo'u?

roazaj gospodarstwa: '. ./.....'...„. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny: *r..<yw.r..-K.r.r..-.*n.̂ -i.-..-.....- _

2 tego iytufu osiagnafernfefam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .f.?..7̂ ..7]T..r̂ :...7.. "

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytuf prawny:

I. Posiadam udziafy w spofkach handiowych z udziafem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczestnicza talcie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

•/^fe'C QQ^f.^'ty

udziafy te stanowia paiciet wiekszy niz 10% udziafow w spofce: <Ut.C .̂ .̂ .'̂ /f.f̂ .̂

! tego tytuiu o.siagnajlem(eiarri} w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

'osiadarn udziaiv w innych spofkach handiowych — naiezy podac iiczoe i emitenta udziafow:~ rfjfylMf
••••••••• f* r •"

— . $/c2n?lF}lf
j- tego iytuiu osiagnajernieism) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ^V/..T. x ./..../...
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1. Posiadam akcie w spotkach handiowych z udziaterr, gminnych osdb prawnych Iub przedsiebiorcow, w
rych uczestnicza,iskie osoby/— naiezy podac iiczbe i emitenta aiccji:

akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: ^m.:>.....£•£.„.

• • • i
Z tego tytutu osiagna_tem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam ai^cje w innych spot leach handiowych — naiezy podac iiczbe i ernitente akcji: ..<£(/£

2 tego tytuiu osiagnatem(eiam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^f..'.f..^ Sz&f.

V.

l\iabytem(am) (nabyf moj mafzonsk, z wyfaczeniem mienie przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujace mienie, ktdre pod|egafo zbyoi-u vydrodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: ./t.l.l£. £.r,{2..?$:.f:.&ft.

VI.

1. Prowadze dziaiaioose aosoodarpza (naiezy po/Jacforme prawna i przedmiot dziatainosci):
A I ' ^ r' %. f "- .. ^ AJ* ^ ~* L * i j . £. si • . * -

— osobiscie

— wspolnie z innyrni osobami

""""" " "" ' '" '"" ' " "J"<i^'y'E~
Ziego tytuiu osiagnatem(eiami w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .:.,..•f..??.^...f,

2. Zarza.dzam dziatainoscie gospodarczs iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem takiej dziatainosci (na
iezy podac forme prawns i przecimiot dziatainosci): „..,)

— osobiscie

— wspdinie z innymi osobami

••• • • • • " • •

Ztego tytuiu osiagnatem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: *<4.kL%,. £K£

'"•

W spofkaeh handiowych (nszwa, siedziba spotki): $.....

— jestem czionkism zarzadu (od kiedy):
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— jesterrt cztonkiem rady naazorczej (od kiedy):

•
— jests m cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytutu osia_gnatem(etsm) w roku ubiegtym dochoo w wysokosci' ^^f ^ MC **/l-i.

\flll

Inne docnody osiagane 7 tytutu zatruanienia iub innej dziatalnosci zarobkowei lub zajec, z podaniem kwot uzy-
sKiwanych z kazdego tytutu:

Sidadniki mienis ruchomegc owartosci powyze'S '1%,9Q^z*otY/t9 Jiw prz^^dku^pojazd^A/^riechanicz/^/cij naiszy
Dodac marks, mode! i rok produkcji):

X.

lobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,.
ta iakich zostaty udzjeione <wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzenism, w jakiei wysokosci): ....> .>,—t, . / ss>—,./ , o/-,, /,, JL. £ £ • Lj- __ %/i£uts ^Q^etUoouL


