Dziennik Ustaw

poi.

282

F?GZ?OEZADI=fs!IE PRE2E3A RADY M5IMISTROW
2 dnia 26 iuteac 2003 r.
w sprawie okresssnia wzorowformularzy oswiadczeri majsjtkowyoh radnego gminy, woita. zastepey wdjta. sekretarze grniny, skarbnika gminyr kisrownika jednostkl organizacyjnej grniny, osoby zarzadzafaesf I cztonka OFgann zarzaazafaeego arrtinns osobe prawna oraz osoby wydajacej decyzje adrninssiraeyjne w iniieniu wojte
Ma podstawie art. 24h ust.13 ustawy 2 dnie 8 marca 1990 r. o sarnorzadzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62.,
poz. 558, Nr 113, ooz. 984, Nr 153., poz. 1271 i Nr 214r
poz. 1806) zarzgdza sie, GO nastepuje:
s 1. Qkresia sie wzory formuiarzy oswiadczsn mejatkowych:
1} radnego grniny,

osoby zarzadzaja.ee] i cztonke organu zarzadzaja.eego gminna osoSa prawns oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wojia
. — sianowiace zafa.czniki nr 1 i 2 do rozpcrza.dzenia.
§ 2. Rozporzaazenie wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

2} wojts, zastepcy wojta, sekretsrza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Prezes Rady iVunistrow: L Miller
Zaiaczniid do rozporzacizenia Prszess Rady Minisirow
z dnis 26 lutego 2003 r. (poz. 282)
Zaiacznik nr 1

WZOR
OSWIADCZENE MAJATKO¥«'E
radnego gminy
dnta
imiejscowoso)

liwaga:
1. Osoba skiadajacs oswiadczenie obowiszana Jest do zgodnego z prawd^, starannego S supefnego wypeini&nia kaidej z rubryk.
2. Jezejj poszcsegolne rubrvkl nie zna;du;@ w konkrstnym pf.-zypadko zastosowanla, naiesv wplsac ,,nie dotyGZV".
3. Osobs ssdadaiaca oswtadczenis obowiazans iest okreslic przynaieznosc poszczsgoirsysh sktsdnSksjw rnajatkowych, dochodowf I zobowiszasi do majatku odrebnego s rnajatku objeiego nr.afiensks wsp6fnoseia majatkow^.
4. Oswiadczsnae e> stanie ma|^fkowynm ciofyczy rnajatku w kraiu E zs granscs,
5. Oswiadczenss o stanie rnajatkowym obejmu.ie rowniei vt'ierzyieinoscs piertiszne.
£. W GZSSCJ A oswladczsnla zawarte sa informacie jawne, w czescs E zas inforir<acis nieiawne dotyczacs adresu zamieszkaniE sidadaiacego oswiadcsenie oraz miejsca poiozenia nleruchomosei.
C2?SC A

Ja, ntiej podpi
pisany(a), ..^WyMAiM*^

..........

•!^lA.uAAA>..'^.<ki<^.............................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisKo rodowe)

urodzonyia)

w

*imisjsce zatrudnif nia, stanowisko iub funlccjai

DO zapoznaniu sis z przspisaml usiav\;v z ania 8 iriarca 19SO r. o sarnorzadzie gminnvm (Dz. U. z 2001 r. Mr 142,
noz. 1591 orazz20C2 r. Nr 23, DOZ. 220r Nr62, poz. 558, FMr 113, DOZ. 984" Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. DOZ. 1806;,
igoariie z art. 24h tej ustawy oswisdczam, ze posiadam wchoazace w sicrad mafzenskiej wspoinosci rnaiaikowej
ub eianowisce moi rnajaisk odrsony:
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Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej:

A!

srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcsj:

— papery wartosc o
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1. Dom o powierzchni:
/A.VO
m2, o wartosci:.
tytuf prawny:
^.f^V.L^hW.O.V^.Ui.y.V
,.
2. Mieszkanie o powierzchni: ...^t..J3ft4.y3Uvwi2, o wartoscr:
tytut prawny: .,
/MA&s...£M^.UV&AA^
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstws:
6^&....£u%04.*&4<'L«
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
,
tytuf prawny:

^klA^.-.

, powierzchnia:

2 tego tytufu osia_gna.iem(efam/ w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosci: .....
4. inne nieruchomosei:
powierzchnia:
A
o wartosci:
tytut prawny:

M..^....«t^.><^A<v/.
VW.^.....iJUjAM.

1. Posiadam udziaty wspofkacn handlowych z udziaiern gminnycn osob prawnych iub przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziarow:

udziafy te stanowia paiciet wiekszy nii 10% udziarow w spofce: ,A^,w....£AjiSAkVj|Wi/«l^
2 tego tytufu o,siagna_iem(etam) w roku ubiegfym. dochod w wysokosci: ....A-.v.v.i-..,..>^\^:v..U,^
"

Posiadarn udziaty w innych spofkacn handiowych,— naiezy podac iiczoe i emitenta udziafow

-. tego tyiuiu osiagnatemielam) w roku ubiegiym dochod w vi/ysokosci:
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1. Posiadam akcie w spotkach handiowych 2 udziafem gminnvcn osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w kt
rvch uczesiniczs takie osoby — naieiy podac ilczbe i emitsnts akcj!:

il

]/

akcjete stanowia pakiet wiekszy nii 10% akcji w sporce: ..
o
ego ty'tutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtyrn dochod w wysokosci: ...AAAli

dU^fcuUKW^...
Q

I. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych — naieiy podac iiczbe i emitenta akcji:
"""""

-----

•

•••-

•

—--

\"jf'

"
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.————..

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtyrn dochod w wysokosci: ..jfoAs^iL....*^juk .

y

/

Nabytem(am) (nabyf moj maiionek, z wytaczeniem mienia przynaieinego do jsgo majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawns], jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkdw lub od komunainej osoby prawnei nastepujace mienie, ictdre podiegaro zbyciu w drodze przstargu — naieiy podac opis mienie i date nabycia, od kogo:.................................................................................................... ........................................

VI,
1. Prowadze dziatainose gospodarcze inalezy podac forme prawna I przedmiot dziaJainosci}:

— osoisce

A

— wspoinie L innyrni osobarn
/
^ tego tytufu osiagna_tem(eiam) w roku ubiegtyrn przychod i dochod w wysokosci:
2, Zarzadzam dziatainoscie gospodarcza Jub jestem przedstawicieiem petnomocnikiem takiei dziaiainosci (nelezy podac forme prawne i przedmiot dziarainosci;:

— osobiscie

AAA.L

— wspoinie i innvmi osobami

vA^>kLM-^A4/.

/

Z tego tytuiu osiagnajem(erarn) w roku ubiegtyrn dochod w wysokosci:

i^il......vl<^>fri^U.LrSA<l^

rti

W spotkach handiowych inazvvs, siedziba spotki;:..........AAdr
— iestem czionkiem zarzadu (od kieay): ...................... A^iA.C.

.....

...

.'wWif.Wrd.^'Lja./.
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— jesterri czionkiem rady naozorczei (od kiedv/:

""..........""" ........ ".......•••••••——•••—.............•••
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy;: ..... AAA-iL ...... Q.>tfe£iiu.&&?>f; ................................................ .
Z lego tytutu osia_gnaism(eiam) w roi<u ubiegfym dochod w wysokosci:

0
V!!L
inne dochody osiagane 2 tytutu zatrudnienis sub innej dziatalnoscl zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu:
.„.
.

•,.

-

^..><7^.1A^L^.^.MA.^....^..Ul..i?.

A t\O

"~

A^_ 1

/VfW.w.rf..,,^

.T.l.'jd'V!

Cv^kteyx\i!i'.^.vv?^^nl...LA.^.'^AAk^. 5.%,^.^..JS'.^-..'ftv'...(.<?i9/..:^;S?.S.^v'.J

tT
Sidadniki mienia ruchomegc o wariosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naieiy
podac marke, model i rok produkcji):

.........&.v«...v

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacia,gniete kredyty i pozyczki oraz warunid,.
ns jakicn zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiszku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

J

/

