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ROZPORZADZE5NSIE PREZE3A RADY MINiSTRGW
zdnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie okresienia wzorow formuiarzy oswiadczeri maja.tkowych radnego gminy, wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednosf k: organizacyjnej gminy, osoby zarzadzaigce) i czfonka organu sarzadzaiacsgo gminna osoba prawna^ oraz osoby wydaja_cej decyzje administracyjne w irnieniu wojta
Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 marca 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, Mr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarza.dza sie, co nastepuje:

osoby zarza_dzaja_cej i cztonka organu zarzadzaja_cego gminna_ osoba_ prawna. oraz osoby wydaja_cej
decyzje administracyjne w imieniu wojta
— stanowia.ee zataczniki nr 1 i 2 do rozporza_dzema.

§ 1 . Okresla si? wzory formuiarzy oswiadczen ma§ 2. Rozporza_dzenie wchodzi w zycie z dniem ogtojgtkowych:
szenia.
1) radnego gminy,
2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Prezes Rady Ministrow: L. Miller
Zataczniki do rozporz^dzenia Prszesa Rady iVlinistrow
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

Zaiacznik nr 1
WZOR
OSWIADCZEWIE MAJATKOWE
radnB9° 9minV

.!C.MLOJ.................dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sk;adaja_ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupeinego wypeinienia kazdej z rubryk.
2. Jezeii poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okresiic przynaieznosc poszczegoinych skiadnikow rnaj^tkowych, dochodow i zobowiazah do majatku odrebnego 1 majgtku objftego maizanskg wspoinoscia majatkowg.
4. Oswiadczenie o stanie majgtkowym dotyczy majatku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pienieine.
6. W czf sci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci 3 zas informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania skiadajacsgo oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.
CZESC A

Ja,nizejpodpisany(a),....lP.Lft.h)lft:......£Li.fej£lft..lt.^£N'.iU^.........l.i?.3£ftSijBfi!tft ........
*J

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonvia)......M-,.^.../!.^^,..............................................w

MlEjU .................................

{miejsce zatrudnienia. stanowisko iub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym {Dz, U. 2 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984," Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w skfad mafzenskiej wspoinosc! majatkowej
Iub stanowiaca mcj majajek odrebny:
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3.
Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej:

.'X.i^T...

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: ....w.i.u.

— papiery wartosciowe: .JV.Ac

UV...4.Vr^.

II.
1. Dom o powierzchni: ...... Ai^.. J................v ..... m2, o wartosci:
iytutprawny:........................._...!&Jk3&L\k.l£L...............................
2. Mieszkanie o powierzchni: $.\X...u.v£ix.i^ ..... m2, o wartosci: ..... A\LlU
iytut prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

—>

v

>

rodzaj gospodarstwa: ...?S.L,...V..'.......\.'-^\$M-.......................................••—/ powierzchnia: Jl
o wartosci: ........................................... .
rodzaj zabudowy: ....JU.K
........
KSSlOQ
tytut prawny:......... . .
. . ..................................................................................,..„...,................
Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .r.J.U....Jj.v.'..l.VLTI
4. inne nieruchomosci:
powierzchnia: ..

iytutprawny:

ill.
1. Posiadam udziaty wspotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osia_gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: J
I. Posiadam udziaty w innych spotkach nandiowych — naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osia_gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.
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IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych Iub przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczg takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: ...... 1.1...W, ...... .-.<,V;.!j..v.uJ
Z tego tytutu osia,gna.tem(etain) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

.....

2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych — naiezy podac Iiczbe i emitenta akcji: n..%...ilV. \Xv.t. :!,

Z tego tytutu osia,gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyfgczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwiqzkow Iub od komunalnej osoby prawnej nastepujgce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadze dziatalnosc apspodarcza. (naleiy,podac fcj-rne prawnq i przedmiqt dziatalnosci):.
— osobiscie
-*•--.

— wspolnie z innymi osobami

IF"-

Ztego tytutu osia_gna_tem(eiam) w roku ubiegtym przychod i dochod w
2. Zarza_dzam dziatainoscia gospodarcza_ Iub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (naiezy podac forme prawna_ i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osia^gngtem(etarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .....vL'..L.

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

Jllk

J^.Ol.J.CZ.^

y.y.U>..irh|.
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Poz.

28.

WJ.K....
IwJ.fe

Ij.d!;l.ClH

2. tego tytutu osiagna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z j^azdego tytutu:

,.aA,uX..l£*..P^
3.-,to.si,.Q.o .^vf^a^a-a^ux..^^..^.^^^

ru/v r

fl.x.?x.Qi},..O.C: .olLW^lx...^^....!.^.^.^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): ..........................................................................................................................

^

..............

X.
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

E:£i:m!i::2ffiffi:::siiiQ£iHH;:

