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RGZPORZADZEIMIE PREZE3A RADY MJFSSSSTROW
z dnia 26 iuieao 2003 r.
w sprawie okresienia wzorow rormuiarzy oswiaaczen majatkowycn radnego gmmy, WORE, zastspey wofta, s&kreiarze grainy., skarbnike gmlny, kserownika jednostk; organizacyinej gminy, osoby sarsadzajaGef I cztonka organu zarzatizajacego gminna osobs prawns oraz osoby wydajacej decyzje administraeylne w trnisniu wdjta
Na podstawie art. 24h List. 13 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o sarnorzadzie gminnym {Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. "591 orazz 2002 r. Nr 23, pcz. 220, Nr 62,
poz, 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzadza sis, co nastepuje:
§ 1. Qkresie sie wzory formuiarzy osx'viadczen msJatkowych:
1} radnsgo gminy,
2} woits, zastepcy wojta, sekretarze gminy, skarbnike
gminy, kisrownika jednosik: organizacyjnej gminy,

osoby zarzadzaiacej i cztonka organu zarzadzajacego gminns osobs prawns orsz osoby wydajaoej
decyzje administracyjne w imieniu wojta
— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzsnia.
§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dnierri ogtoszenia.

Prezss Radv iv'iinistrow: L Miller
^afaczniki do rozporzacizenis Prezess Rady IViinistrbw
z dnis 26 lutegc 2003 r. (po;. 282)
Zatacznik nr 1

OSWIADCZESSIE MAJ^TKOWE
radnego gminy
f>
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osobs skradaiaca oswiadczenie obowiszarsa jest do zgodnego z prawd^, staransiego i zupefnego wypeini&niE kazdej ~ ruforyk.
2. Jszsss poszssegdlne rubryki nie znajduie w konkretnvrrs przypadico zastosowanis, naleiy wpisae ,,nis dotv3. Osoba skiadaisca oswtadczenis abowcazans iest okrsslic przynaleznosc poszcssgoirsveh skiadrslkow niaiatkowyeh, dochodow E zobowtszasi cso majatku odrebnego 1 majatku oujetego maizenskg wsptSinoseia ma4, Gswiadczemse o stanis ma|stkowymi dotycsy Tnajstku w kraits ! sa gran:Ci|,
5, Oswiadczsnis- o stanie fTjajatkowym obejmujs rowniez wierzytaJnosci pisrtiszne.
S. W czsscs A oswiadczsnia zawarte sa informacie Jawne, w czesc? B zas informacis nietawne dotyczace adresu zamiaszkanie skiadajacego oswiadszeriie oraz miejssE poiozensa nieruchomosei.

Ja, nizej podpisany(a),,
limiona i riazwisico oraz nazwisico rodowe)
W

/<?#{g.&>.&r:
dnisnia, Bi^nowjsko IUD funiccis)

DO zapc-znaniu sis z orzeaissmi usiawy z anis 8 rnarca 1990 r. o sarnorzaczie gminnvm (Dz, U. z 2001 r. Nr 142,
DOZ. 1591 craz z 2002 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62, DOZ. 556, Nr 113, DOZ. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214., poz. 1806),
rgoariie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiaciam wchoczace w siciaci rnafzenskiei wspoinosci rnaiatkowe;
UD sianowiace moi maiaiek ocireony:

Dzisnnik Ustaw Nr

7-790

issoby pieniezns:
— srodki pieniezne zgromadzone wwalucie poiskiej

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcsj:

— papiery warnosciowe:

/?.(.£

Z2(.£...C1£ir:&!%!£3:jfi

h!

na kwote:

t

1. Dom o powierzchni^

V.Z.fZl.

m2, o wartosci:

tyiut prawny: ...fi£^^^CJ^....33^^£i#^
2. Mieszkanie o powierzchni: .tf.e..£..Gfff.'f:$£2f/... m2, o wartosci:
tytut prawny:
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstwa: ..f.f?.Gl£i.tfc.i.(&6k(&xZ.l.€t

, powierzchnis:

o wartosci:
rodzaj zabudowy: ..
tytuf prawnv: .t£C?/^
2 tego tytuiu osiagnaiemieiam} w roku ubiegiym przychod i doehod w wysokosci:
4. inne nieruchomos'ei:

/

.

powierzchnia: .lMfa38£&l^^^^^
o wartosci:

,

tytuf prawny: ..fik£jf?£.(rS.fa?.£t£iJ5'.{.?.'-i.£>.C.

i
<^.Jc^^<i..../^^"4r^^^.....^?!fe^^<:x

I.

1. Posiadam udziary wspofkach handlowych z udziaiem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestnicze takie osoby — naiezy ppdac iiczbe i emitsnte udziatow:

udziaty te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spores:

•#./..£

C£&j&&[£3ffd.

Z tego tytuiu osiagnajemieiam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: ....£?.(&...,(&,&??!
Posiacarn udziaty w innych spoticach handlowych — naiezy podac iiczoe i emitenta ucziatow

Ztego tyiutu Qsiagnatem(efam) w roku ubiegtym dochod w

nik Usiaw Nr 34

Posiadam akcje w spofkach handiowych z udziatern gminnycn osdb prawnysh iub przedsiebiorcow, w ktc
rych uczesinicza takie osoby — naiezy podac iiczbe. i emitents akcji:

akcje te stanowis pakiet wiekszy nii 10% akcji w spotce:

?!(.£.

€&.£<.&£&{<%},...

2 lego iytutu osiagnajem(eram) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych — naiezy podac iiczbe i erpiienta akcji

Z tego tyiufu osiagnaiem(etam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

v,
Nabytem(am) (nabyf moj maizonek, z wyiaczenierr, mienia przynaieznego do jego majgtku odrebnego) od Skarbu Pahstwa,, innej pahsiwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnago, ich zwiazkow iub od komunainej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ictdre podiegaiozbyciu vv drodze przetargu — naiezy podac opis mie^
nis i date nabycia, od kogo: .(^.^.^..,^rfi..'.^J.'..^T^<^.^.

i-Jrffl&.b.'Ktt).

^...?.v?^f^.....<^:^^lfft...^r?fe.>r^.

VI.
1. Prowadze dziatainosc gospodarcze (naiezy podac forme prawns i i

— osobiscie
— wspoinie z innymi osobarni
Z tego tytutu asiagnaism(eiam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosclf ".?&..v^.Z.%£/.yrS.~.7:
2, Zarza.dzam dziatainoscie, gosoodarcza iub jestem przedstawicieiem peino/nocnikiem takiej dziatainosci (naieiv podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):
tttjl2.
C&2t&*J£fei.
S #

— osobiscie

tf.t

"

— wspoinie z innymi osobami
Ztegotytuiu osiagna.iem(eram) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ....£?.<£.

m

f Btt

W spotkach handiowych (nazws, sie-dziba spotki
— jestem czfonkiern zarzadu (od kiedy;:

j$s.£

C£O.i~$j£'!<fjL,

£ZQ.jL%.£f&,.

Dziennik Ustavv Nr 34

— 2222 —

— jestern czionkiern rady nadzorczej fod kiedy):

Do-.

28"

D.(&

— iestem cztonkiem kornisii rewizyinei fod kiedy):
Ztego tytutu osia t gnarem(etamj w roku ubiegtym dochod w wysokosc::.....<?..<.£?.
VIII,
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienis iub innei dziaiainosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Sicradniki mienis ruchomego o wartosci powyzsj 10 000 zjotych (w przypadfcu pjazdow/'mephanicznyah naiszy
podac marke, mode! i rok produkcji):

cK.t...&^u.k.Q.ul...........^,f&.,.,£j£ ^2^fJ$#^

.....
'

^.2.C/...^...../^X.G. "

V

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gnieie kredyty i pozyczki oraz warunki,.
na iakicn zostaty uczielone (wobec kogo, w zwiazku z iakirti zdsrzeniem, w jakiej wysoicosci):

