
poz. 2B2

ROZPOHZADIEfSSii PH-2E3A RADY MINISTROW

_ dnia 26 iuiego 2003 r,

w sprawie okressenia wsorow formularzy aswiadczen majatkowych radnego gmirty, waita, zastepsy wcjte, ae-
&tarzB gminy, skarbnika gminy.. kierownika lednostki organizacyjnej grniny, osoby zarzadzajgcei I czionka or-

sarzadzajacego gminne osofae prawns oraz osoby wydajacej deeyzje adminlsiracyfne w imisniu wojta

Na podstawie art. 24'n ust.13 ustswy z dnia S mar- osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarza.dzaja.ee-
oa 1SSO r. o sarnorzadzie gminnym (Dz. U. z .2001 r. go gminna osoba prawns oraz osoby wydajacej
Nr 142, poz. 1591 orazz 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, deeyzje administracyine w imieniu wojta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzsdza sie, co nasiepuie: .— stanowia.ee zataczniki nr 1 i 2 do rozpcrzadzenia.

§ 1. Qkresia sie wzory formuiarzy oswiadczen ma- § 2. Rozporzadzenie wchodzi wzycie z dnierri ogfo-
iatkowych: szenia.

1} radnego grniny,
2} woiia, zastepcy woita, sekretsrzs gminy, skarbnika

gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Raciy iViinistrow: L Miller

Zai^oznild do rozoorzacizenia Prszess Rady IViinistrow
z dnis 26 iuiego 2003 r. (pas. 282)

Zaiacznii: nr 1

WZOR

OSW1ADCZ5NE MAJATKOWE (~
radnsgo gminy 0^./ixD|^ \̂, I'YlQ

M (misjscDwoso)
Uwaga:

1. Cssoba skiadaiass oswtadczenie obowiszana jest do> zgodrsego z prawd^, starannego I zupeirsego wypeinie-
nis kazdejj z rubryk.

2. Jezeii poszczegdSne rubryki nie znajduj^ w konkreinym przypadku zastosowsnSa, naSsiy wplsas .,nJ6 doty-

3. Osobs skiadaisca oswiadczsnie obowissana |est okresiic przynaieznosc poszczegoirsych skiadnikow mala-f-
kowych, doehodow I zcmowsazar. -do majatku owsbnego i majatku objstego' maizsnsks wspdinossia ma-
|atkowj|.

4. Oswiadczsnie c- sianie maĵ tkowym dotyczy majatku w kraiu S za grarstcss.

5. Oswiadczense c stanie majqtkowym obejmuje rowniez v/ierzyieirtoscs pieniszine.

£. W czesci A oswsadczenia zawarte SE informaeje Jawne, w czesc! E zas informacss nisjawne dotyczacs adre-
SIE zamieszkania skfadaiacsgo oswiadcsersie oraz mieisca poiozensa nisruchomoscl.

Jar nizej nodpisanyfaj
fiimiona i riazwisico oraz nazwisico rodowe)

urodzonyfa)

.̂k^9..r.
irnjjejsce jsirudnianlfe, stanow\sko lub funlccia)

oo zanoznaniu sie z przepissmi ustawy z dnis S rnarca 1990 r. o samarzadzie grninnym (Dz. U. i 2001 r. Nr 142,
ooz. 1591 orez z 2002 r. Nr 23, DOZ. 22C, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poi. 984^ Nr 153, poz. 1271 i !\ir 214, poz. ISOoi,
JGodnie z art. 24h iej usiawy oswiaaczsm, ze posiadam wcnocizace w siciad rnaizenskiei wspoinosci ma^atkowe;
ub sranowiace rnoi rnaiatek ocireany:



DzienniK Ustaw i\ir 34 _ ?22fl — 3cz. 282

ilasoby pieniezne: • ^

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiei: /!..../..Vr.,~!̂ .:n.̂ 77..

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe: y!̂ .?? .̂ .:̂ l?^XuV}*A.

, na kwote:

n.
1. Dom o powierzchni: r̂./..̂ ..Cc....̂ . m2, o wartqfci: , T. v

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:

tytuf prawny: ,

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: .V..Q.ViAA.1w , powierzchnis:

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ^^t^..^^.^~^.'^£«L^^.:^i^^..^f.

tytut prawny: .V .̂̂ .̂.O./S<.ki;)..!OQ>̂ .̂ ^

Ziego tytutu osiagnafern(etam) w roku ubiegtym przychod i dochad w wysokosci:

4. inne nieruchomosci:

powierzchnis:

o wartosci:

tytut prawny:

1, Posiadam udziaty wspofkach handiowych z udziaiern gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczestnicze taicie osobv — nalezy podac iiczbe i emitente udziaiow:

...
V

udziafy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spoice:

iAiV.S:. :Q;vQ..!G'sX.V3tr^A.

2 isgo tytuiu o.sia_gnafem(efam) w roku ubi.egtym docndd w wysokosci:

Posiadam udziaty w innycn spoikach handiowych — naiezy pociac iiczoe i ernitenta udziaiow:

Z tego tytuiu osiagnajemiefam) w roku^ubiegiym dochod w wysokosci;
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IV,

1, Posiadam akcje w spoiksch handiowych z udziafern gminnvcn osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kic-
rych uczesinicze taicie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta aiccji;

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice:

Z tego tytuiu osiagnaiem(eiarn) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:
,w^S^......Cft^/5^k^yw\. Posiadam akcje w innych spoikach handiowych.— naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

2 tego tytuiu osiagnajemfeiam} w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

V,

l\iabyiem(am) (nabyi moj maizonek, z wyiaczeniem mienie przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej,. iednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
naine] osoby prawnej nastepujace mienie, kidre podiegaro zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogc:

IIIIIIIII]I"IIIIIII11.I" J

¥1,

1. Prowadze dziaiainoscgospodarcza, (naiezy podacforme prawna I przedmioidziaiainosci):

••••• •
— osobiscie :.

— vvspoinie z innyrni osobarni

Ziego tytuiu osiagna_iem(eiam} w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2, Zarza.dzarn dziaiainoscia gospodarcze iub jestem przedstawicieiem peinomocnikiem lakiej dziaiainosci ine-
iezy pocac forme prawna i przedmioi dsiaiainosci;:

(/£& $r^£\\\Ai*

— wspoinie z innymi osobaml

Z tego tytuiu osiagnaiemieiarn) w roku ubiegiym dochod w.wysokosci:

^f""

. . N ,
W spofkach handiowycn (nazwe, siedziba spoikf):

— iestem czionkiem zarzadu {od kieavh ,.
\ n
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— jestsrn czionkiern rady nadzorczei ioo kiedy'; ..,

— jastern czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy,1:

Ziego tytuiu osiajgnajemietam) w roKu ubiegtyrn dochod wwysokosci:.,.\AJU-xL

VIII.

inne dochody osiagane ztytutu zatrudnienia iub innej dziaialnosci zarobkowej Iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytuiu;

UY $Q£*'UQ' ^ P..V? v̂S-h S; 37 . ..V} ^? 0 .̂ ;

riji-
I/*..

Sktadniki mienia ruchomego c wartosci powyie] 10 000 ztotych (w przyp-adku pojazdow mechanlcznych naiszy
podac marks, model 1 role produkcji):

<...\a pieniezne o wartosci powyie] 10 000 ztotych, w tym zaciagniete krsdyty i pozyczid oraz warunks,.

na jakich zostaty uczielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


