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%DZ=iSIEE PRE2S3A RADY M8FMIS7ROW

z dnia 26 iutegc 2003 r.

w sprawie oitrsssenla v\/zor6m; fojmuisrzy oswjsdczer- majatkowych radnsgo gminy, wests, zastepcy w6)'Jo, s&-
kretarzs gminy; skarbnike gminy, Kserownika ledoostkJ organlzacyjnei gmanv- osoby zarzadzajaeef J oztomka or-
ganu zarzacsaiacego grninne osobs p-at/vns orsz osoby wydaiaGsj decyzfe adrBiin£Si-aGy|ne w irnjsniu

Na podstawJE art. 24h ust.13 ustawy z anls 6 mar-
cs 19SO r. o sarnorzaazie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. "591 orazz 2002 r. IMr 23, poz. 220, Nr 62,
DOZ. 558, Nr 713, DOZ. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzsdzs sie, co nasieuujs:

osobv zarzadzajacej i czionka organu zarzadzajace-
go gminns osobe prawns oraz osoby wydajacsj
aecyzje administracyjne w irnieniu vvdjta

stanowiace zaraczniki nr 1 = i ac rozoorzaczenia.

§ 1. Okresla sie wzory formuiarzy osx^/iadczeri me- § 2. Rozporzadzenie wchodzi w ivcie z dniern ogtc-
jaticowych: szenia.

1} radnegc gminy,

2} wdiia, zastepcy woita, sekretarza gminy, skarbnike
gminy, kierownika jsdnostki organizacylnej gminy, Prszes Rady IViinistrow: L Miller

WZOR

Z.aiacznii<i do rozoorzaazeniB Prszese Rady IViinisrrow
z dniE 25 iutsgo 2003 .-. ipoz. 282!

Zsiacznik nr 1

QSWIADCZENIE MAJATKOWE
raanegc gminy

(miejsoowosd)
Uwaga:

t. Osob.a sktedajaca oswiadoasnie obowsgzans jest do zgodnego z pirawds, siiarannego t zispsirsego wypeinie-
niE kszdei z vuforyL

2, Jezsli poszesegdlne rubryk! nSe jt w korskrstnyrn przypadku sastosowania, naJszy wpbac- ,.nis doty-

3. Qsobs skiiadasaca oswsadczsnie obowiasana jest okrssiic prsynaieinosc possczegosnyGh skiadpikiiw
icowvch, doehodovi? ! zobowiazan do majatku odrsbnsgc- E majatko objetegc' rrsaitersske wspdirsossia m&-
jatkows.

4, Oswsadczesise o- stanie ma)atkovwym dotyczy rrsslatku \.v kraiu E ze granics.

E, Gswiadesense o stanm maiatStowym obesmuie rownier wiersyteSnosei pienis-zns.

£-. W czasc! A oswsadczsnsa zawarte SB Informaeje iiawn&, w nzescl E zas inforrraaci© r<ia)awm& dotyczacs adre-
su zamieszkansE skfadaiacego oswiadszersie oraz miejscE po-iozania nlsruehomossL

ja, mzej Dodpisanvia]
[imiona i nazwiaico oraz nazwieko rodowe)

w

,£^ ......

imieisce zatrudnLsnici, stanowislco IUD funiccia)

DO zanoznaniu sie z przeoisarrH issiavvy z anie 8 marcs 1990 r. c samarzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
noz. 1591 craz z 2002 r. Nr 23, DOZ. 220,. Nr 62, poz. 558, Nr '113, DOZ. 384^ Mr 152, poz. 1271 i Nr 2T4, DOZ. 1806),
rcioanls : B"l. 24h tej ustawy oswiaaczam, ze posiadam wcncazace w skiad rnsfzenskiej wspoinosci rnsiatkowej
UD stanowsace moi mataisk oareony:
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-lasoby oieniezne:

— srodki oieniezne zgromadzone w walucie poiskie;: •^.t:?,.~'..:.-,,...'Ui.^.. ,

— srodki pieniezne zqrornadzone w waiucie obcei: /?,{,?. &&.i3l£3!.lti
'........l.....~l........ '. , . .L

— papiery wartosciowe: ff.Lt flffl£&.4.?.&

na kwote: ..../?/.<f. #/?.a/.£.?.O.

(;

1. Dom opowierzchni: :£.£..$?, m2, o wartosei: ?.A.Y* £&?L

tytuf prawny: ,...&A/,..../3&/42fZ,&.faf£

2. Mieszkanie o powierzchni: .M/.K ftMjhf.Gf.ti, m-. c wartosci; .,.J.?.£t......tf.?u.i.<f2.u
v / "/ / v /

tytuf prawnv: /Ate M.Q.tZ.&&
V /

3. Gospodarstwo roine:

rodsaj gospodarstws; .6Gl.?.&j8(&fZj{ttff. ka.(ti.& , powierzchnia: .{-L.

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Ztego tytutu osiagnaismietam) w roku ubisgtym przychod i dochod w wysokoscî .r...̂ .̂ ^

4. inne nieruchomoscf:
> / /

powierzchnia: PJ.& &&&L&.b.

o wartosci: /.'̂ .<?

tytuf prawny: t.\{£

Posiadam udziafy wspofkach handiowych z udziafem gminnych osdb prawnych iub przsdsiebiorcow, w kto
rych uczestnicza takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziaiow:

GJ[& d'.eJftc.?..^

udziafy te stanowis pakiet wiekszv niz 10% udziaiow w spofce: ift

2 tsgo tytuiu o.siagnafem(efam) w roku ubiegiym dochod wwysokoscl." &/£..,,.n,m3

Posiadarri udziafy w innych spoficach handiowych — naiezy podac iiczbe i emiients udziaiow

.: tego tytuiu osiagnarernigram; w roicu uoiegrym aocnoc w wysokosc::..../',/.£ MffJ.z.f.'&f.e,
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1, Posiaaarn akcje w sootkach handiowych z udziatern gminnvcn osob prawnych iub przedsiebiorcow, w let
rych uczestnicze takie OSODV — naiezy podac iiczbe I smitenta aiccji;

</

akcj&te stanowia pakiet wiekszy niz 10% aiccji \PJ spotce: .../2/^,....<f.C.?yj.^S^j

Ztegotytuiu osiagnaiemieiarn) w roku uDisgfym dochod w vvysokosci: ...£S£. ..M,9.r.

:, Posiadam akcje w innycn spotkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji: &/G...j&.6/!&&?,u

2 tego tytuiu csiagnajemifitam) vj roku ubiegtyrrt dochoc w wysokosci: ../!̂ .i? ..... £>.<.9.m.£g..LJ^

V.

iNiabytem(am) (nabyt moj rnaizonek, z wytaczeniem mienia przynaieinego do jsgo rnajatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tsrytoriainegc, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepuja.ee mienle, ktore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: R/.c. P/.y.Zfj.£.?./.J,.

VI.

"i. Prowaoze dziafainosc gospodarcze (naiezy podac forme prawn a \t dziaiainosci):

^— osooiscie

— wspoinie z innymi osobarni .??. ..... ,ty..j..K.?.. /.??..

.tsgctyiuiu osiagnaismietam) w roku ubiegiym przychod i dochoc w v^

Zarzadzam dziafainosci^ gosoodarcza iub jestem przedstawicieienypeinomocnikiem takie] dziaiainosci ina-
iezy Dodac forme prawna i przedmiot dziatainoscl;: C.Lf....Mfl.'ti..Q.(.

— osobiscie &!.&-...

— wspoinie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiagnajem(eiarn) w roku ubiegiym ciocbod w wysokosci:

n r~' ' r 'i -iII. W sDotkacn handiowvcn snszws, siedziba sDofkii: f)J.c. H£2|lQj.y..
33- q ({
gc ,

JtJ — iestem czionkiern zarzaau {od kiedy): .UJ.fc.
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jesiern cztonkiem rady nadzorczej \od kiedy); ........ f].i.. ..... UM.U

jestsm czionlciem komisii rswizyjne] iod kiedy;: ......... [)J.£.

ego tytuiu osiagnatem(eiam) w rofcu ubiegtym dochod w wysokosci:. ../?/.£.

5 dochody osiagane - tytutu zatrudnienia iub innej dziaiainosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
/anycn z kazdeao tytutLi: £j&. Gf.£.hi.{-3>.u£.v <r

dniki mienis ruchomsgo o.wartosci powyzei 10000 zfptych (w przyc-adku poiazdow mechsnicznych naieiy
3d marks, mods! i roic produkcji): .^^^^••^^^"•""«"^^--"»^^' f-a.9.^.K, ',

iwiazania pieniezneo wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia^gniete kredyty 1 pozyczici oraz warunki,.
kich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z lakrm zdarzenism, w jakiej wysokosci;: .............................

..... $&{jt.S>.£.M.e$.& ...... .G.ZA.&.&f: ....... /?..£ ...... faM&fa ...... £<2..'.....?£ ...... &.S.- ..... &.&.&&£?. .................

...j£~JK£M(&iJ^jKm3L^^ ..... 2̂ .<r̂ ....̂ rz.


