ROZPOHZADIEME PREZE3A RADY [V3SIMISTHOW
: dnia 25 iutegc 2003 r.
w sprawie okresssnia 'A'zorcsw formussrsy oswisdczsn majatkowych radnego gminy, woita, zssispoy waste, sekrsiarzB gminy, skarbnika gminyr kierownika tednostfd orgsnizacyjnej gminy, osoby zarzadzaja.eej S cztonks organs zarssdzajaeego gminna osofaa prawna oraz osoby wydsjace] deeyzte adminlsiraeyjne w imisniu wojts
Ns podstawie art. 24h ust. 13 ustawy z dnis 8 marcs 19SO r, o sarnorzadzie gminnym (Dz. U. 2 .2001 r.
Nr 142, pcz. 1591 arszz 2002 r, (Sir 23, pcz. 220, Mr 62,
poz. 558, Mr 713, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Mr 214,
poz. 1806) zarze,dza sie, co nasiepuje:
§ 1. Qkresie sie wzory formuiarzy oswiadczen mejatkowych:
1) radnego gminy,

osoby zarzadzajacsj i czionke organu zarzstdzajacego gminna osoba prawng oraz osoby wydajacej
decyzje adrninistracyjne w imieniu wdjta
— stanowiace zaracznik: nr 1 12 ac rozporzadzenia.
§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogfoszenia.

2} woita, zastepcy woita, sekretarze gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Prezes Rady iViinistrow: L Miller
Zaiaczniici do rozporzadzenia Prszesa Rady iViinisrrow
2 aniB 26 iuiego 2003 r. (poz. 282)
Zaiacznik nr 1

M/ZO/?
OSWIADCZENE MAJATKOWE
radnego gminy
(miejscowosc)

dnia

Uwags:
1. Osobs sfcfadsj$ca oswiadazenie otoows^zana lest do. zgodnsgc z prawda., starannego I zupeirnego wypeinienta kazdej z rubryk.
£. Jezsjj pO'SzczegdJne risbryfd nie zsiaiduje w konkreinym przypadku zestosowanle, naEezy wplsas .,ni°6 dotyczv".
3. Qsobe skladajaca oswiadczense obowsazana Jest okresits przynaSesnosc poszezegoinyeh skiadrsikow maia?kowyeh, doshodow I zobowiazan do majafku odrsbnego' i majatku ofojeiego' rr.afzenskg wspoinossJa m&iatkowa.
4. Oswsadczsnse o stanie mafftkowym dotyczy majatku w kraiu 5 se grarsica,
E, Oswiadczenis o stanie rnajgtkowym obejmuie rdwniez vs/ierzyteSnosci pisrtiszne.
£. W czesss A oswiaciiczenia zawarte sa informacje jawne, w czescf B zas informacie rsi©)awne dotyezac© adresu zamisszkanis skvadajacegc' oswiadczenie orsz miejscE poiozenia nisruchomoscl.

Ja, nize] podpisanyfaj,
jrodzony(a)

fe'.tl

lvftvw\.v».KV>.
iimiona i nszwislco oraz nazwisico rodowe)
^U.P.fefe......

:!37.<2..y[

w ....

irnisjsce zatrudnienm, stanowisko iuc funicciai

lo zapoznsnsu sis z przenisarni usiswy z dnia 8 mares 1930 r. o samorzctcizie grninnyrn \Dz. U. z 2001 r. Nr '142,
pz. 1591 craz z 2QG2 r. Nr 23, DOZ. 220, Nr 62, poz. 55S, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127"! i Nr 2U, poz. 1806),
poanie: art. 24h rej ustawx' oswiadczsm, ze posiadam wchoczace w skrad rnarzenskiej wspoinosc rnaiatkowej
jb sianowiace rnoi rnaiatek ocireony:

Dziennik Usiaw Mr

Poz. 282

Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

— papiery wartosciowe:

.^..<,.V.^rf..vT....tr.JUV..if

i
ns kwote:

II.
1. Dom o powierzchni:..,^.!r:«).>K..'7;

m2, o wartosci:

tytuf prawny: .....W>ffhS..nASA}fuoi^.V.

'.?..£.:.......,....,

.7-..7).4c.>:7v*^.

2. Mieszkanie o powierzchni: ...&4.jMixVkfev- m2, o wartosci:
tytuf prawny:
,
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstws:

.
..Vr^irr^^

r

powierzchnis:

owanoscl-....r.3Q.-..
rodzaj zabudowy: ....
tytuf prawny:

.V

Ztego tytuiu os!agnatem(stam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. inne nieruchomoscl:
powierzchnia;
o wanosci:
tytuf prawny:

.,
1. Posiadam udziarv w spofkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicze taicie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziaiow:

wXe

yMSA

udziafy te stanowia paidet wiekszy niz 10% udziafow w spofce:
2 iego tytuiu o.siagnajLem(efami w roku ubiegfym dochod w wysokosci:
. Posiadarn udziafy w innych spofkach handlowych — naiezy podac iiczoe i emitenta udziafow:
^A5-.--tV^v^i*<C.«M

>A...^.LU2=

.!.?.<?.

^.J2.^..1^..1.^...1S^.V^»

Z tego tytuiu osiagnafem(gfam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:..,.*.C/.jnt
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Posiadam akcje w spotkach handiowych 2 udziatem gminnvcn osob prawnych iub- przedsiebiorcow, w kt
rych uczssiniczs taicie osoby — naiezy podac iiczbe I emitenta aiccji;

aiccie te stanowis" oaklet
wiekszzv n!z 10% akcii
w sodtce:
............. :»rtA.£ ....... (JwsiJ.v>W?r*^V
'
'
'
'
O
................. ............. ........................... ........ .. ...... ................................ ............. ........ .......... """K'

Itego tytufu osia.gnaiem(eiam) w roku ubisgfym dochod w wysokosci: ........ isM.e..&
2. Posiaa'am akcje w innych spotkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitents akcji
,
y*&. JW?A.I.J
2 tego tytuiu osiagnatem(ptam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

y.Vvje....

ISiabytem(am) (nabyf moj mafzonek, z wytaczenisrn mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Panstwe, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tsrytoriainego, ich zwiazkdw iub oc icomijnainej osoby prawnej nastepujace mienie, ktdre oodiegatc zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mienis i date nabyoia, od kogo: .'^^1.....k.Vjftk*:.).......P.^.tA......^.M^..^...^..^,.........Mr.<fc#?.i£tah ....................

W.
1. Prowadze dziatainosc gospodarcza (naiez podac forme prawn a i przedmiot dziaiainosci):
OSODISCSS

— wspoinie z innyrni osobami
^ tego tytuiu osiagnafem(efam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ...l<yi
2, Zarzadzarn dziaialnoscie gosoodarcza iub jsstem przedstawicieism petnomocnikiem takiej dziafainosci (neiezy podac forme prawne i przedmiot dziatainosci): .
osobiscie ............
wspoinie 2 innymi osobami

*At£,....ykCA.';j.C'>t^

tego tytuiu osiagnajem(efarn) w roku ubiegiym dochod w wysokos

W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spotkii: ...\(..J/..\O<?...........$$.:. .>..<><?..........J^*?.^«<\.s«..w<<rA ............
— iestem czionkiem zarzadu (od kiedy):
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— jestern czfonkiern rady nadzorezej (od kiedy):
— jesiem czfonkiem komisji rewizyjnej fod kiedy,1:

VAA.K

<Ju>V<3.Ui«£\....

Ztego tytutu osiagna.rem(stam) w TOKLJ ubiegtym dochod w wysokosci:

«io

(0 <c"-7

rt 'Q

"—

w?.-Vf.*,.;?,«?.K..\.,fr,t>..,nAs

VISf.
Inne dochoay osiagane ztytufu zatrudnienia iub innej dziatainosci zarobkowej lub zajec, z podaniern kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
.,

A^.^......fe.lUv^.^..^

r....S3iO^.T

Sidadniki misnia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 ziotych (w przyp-adku pojazdow machariicznycii naiszv?
podac marke, mode! I rok produkcji):

j'-*..

Zobowia^zania pienieine o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciagnieie kredyty i pozyczki oraz warunid,.
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku 2 jakim zdarzeniem, w iakiej wysokosci):

