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ROIPOKZADZEMIE PRE2E3A RADY ft/I5IMiSTHOW
- dnia 26 iutegc 2003 r.
w sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczen maiatkowycrt radnego gminy, woits. zasiapcy wcita. seki-siarze grainy, skarbnika gnniny, kierowntka jednostid organizacyine; grainy, osoby zarzadzafacej j cztonke organu zarzadzajacsgo gminns osobe prawns oraz osoby wydajacej deeyzje sdminisiracylne w imieniu wdjta
Na podstawis art. 24h ust. 13 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorzatizie gminnym (Dz. U. z .2001 r,
Nr 142, poz. 1591 orszi 2002 r, Nr 23, DOZ. 220, Mr 62,
poz. 558, {Mr 113, poi. 9B4, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
DOZ. 1806) zarza.dza sie, GO nastepuje:
§ 1. Qkresia sie wzory formularzy oswiadczen meiatkowych:
1) radnego gminy,

osoby zarzadzajace] i cztonke organu Zarzadzaiacego gminns osoba. prawns orai osoby wydajacsj
decyzje administracyjne w irnieniu wdjta
stanowiace zafaczniki nr 1 i 2 do rozoorzadzenia.
§ 2. Rozporzadzenie wohodzi wzycie z dniem ogk>szenia.

2} wdjta, zastepcv' woita, sekrstarzs gminy, skarbnika
gminy, kisrownika jednostki organizacyjnsj gminy,

Prezes Rady i'viinistrow: L Miller
Zaiacznilci do rozporzadzenia Prezsss Rady Ministrow
2 dnis 26 iutego 2003 r. (poz. 282)
Zstacznik nr 1

WZOR
OSWSADCZENE MAJATKOWE
radnego qminy
(•
(miejscowosc)

dnJa . .

;

, . r.

Uwags:
1, Osoba skradajaca oswiadczenie ofaowsszana jest do zgodnecpo z prawda, starannego I zupeinegc wypeini&nis kazciej z rubryk.
2. Jezeit poszczegolne rubn/ks nie zna|duj^ w konkretnym przypadku zastosowarsia,, nalezy wpisac ,.nJe.dotyczv'".
S. Osobe skfadaiaca osweadczsnie obowlazarja lest okrsslic przynafeznosc poszczegoinyeh sktadnikow maistkowych, dochodow I zoknowiszan do maj^tkis odrebnsgc- 1 majatku objetego mafzensks wspdinoseia maiatkow^,
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majstku w kraiu 5 zs granica.
5, Oswiadczsnl© o stanie majatkowym obe|mu_ie rowniei wierzyteinosci pisniezne.
e. W czesol A oswiadczenla zawarts SE informaeje Jawne, w czescf B zas informaeje ntejawne dotyczacs adresiii zamisszkaniE skfadaiacego Oiswiadozsnie oraz miejsce poiosenia rtieruchomosei,
C2ESC A
Ja,nizejpodpisany(aj
(j

(imiona i riazwisicc orai nazwisico rodowe)

urodzony(a) ... ............ ..:..&$&................................................ w ...

zatrudhijnia; stanowisico ILJD funlcciai

DO zapoznaniu sie z przeDisam.l usiavvy z anis 8 rnarca 1990 r. o samorzadzie grninnvm (Dz. U. 2 200" :. Nr '142,
DOZ. 1591 oraz z 2002 r. Kir 23, DGZ. 220r Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984^ Mr 153, poz. "271 i Nr 214, poz. 1806),
raodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczsm. ze posiadam wchodzace w skiad mafzenskiej wsooinosci nisiaikowej
UD sianovviscs mo] rnajaiek odreonv:

— 2220 —
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Zasoby pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie poiskiej:

Jl\

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucis obcej:

— papiery wartosciowe:

/)?J&

11\

&£.tU.G3-.lJt

LXw.l.^i&.^L

na kwote:
I.
1. Dom o powierechni:W..bUwJf?.
tytuf prawny:

. < . . m , o wartosci:

J^^.^.klisJ.VQv^Ak^.C

2. Mieszkanie o powierzchni: ....J&lX..^&.\.K%!l.... rn2, o wartosci:
tytuf prawny:
3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarslwa:
o wartosci:

ftXP.™^.,.'MO..J.......

.3.Q.£Ll9jSQ...C..

rodzaj zabudowy: .X\\l\k\.(/kC.an.^.U.....Api.tlf
tvtuf prawny:

, powierzchnia:

kUCLah^dS

lAbjcMek^i^/MLfiSiC

......fiJ^k..r...:
' / 1 **" I

<

I

f—\J

Itego tytutu osia.gnafem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .».ffi$A'l3.$.r...lM.
4. inne nieruchomosci:
powierzchnia:

AkWLt).ift

IT.

cwanosci:
tytuf prawny:

1, Posiadam udziafy wspofkach handiowych t udziaiem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, wktorych uczestnicza taicie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

;OAX

d^k\fr;>7>i
"

»J

>i

udziafy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spdfcs;

XjU.1;

Z rego tytufu o.siagnatem(eiam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

.Cd.w.M.?.
lO.X.v..

Posiadarn udziary vv innych spofkach handiowych —• naiezy podac iiczoe i emitents udziafow:
YlAL

Xiiuta.OJ^
J

^J

2 tego t^/tuiu osiagnaiemietam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

,nniic Ustsw Mr 3&

1, Posiadam akcje w spofkach handiowych z udziafern gminnyeh osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kiorych uczesmicza taicie osoby — naiezy podac iiczbe I emitema akcji:

&M3d ..........................................................................................
akcje te stanowie pakiet wiekszy nil 10% akcji w spotce: .......... '!.[.>,(. ....... ^ik/lC'iV.^ii ............................................
Ztego tytutu osiagnaiem(efam) w roku ubisgfym dochbd w wysokosci:..............................................'. ............

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

i:u.f ...... i^lv?.tM..£££l

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

Posiadam akcje w innych spotkach handiowych —'- naiezy podac iiczbe i emitents akcji: ...................................

&ta.c&LL .......... ... ............... ... ................. .. .................. ..................
.. .
2 tego tytuiu osia_gnaiem(eiam) w roku ubiegfyrrr dochod w wysokosci: ...........................................................
:M .......................................................... ........................, .....

0

V,

Nabytem(arn) (nabyt moj mafzonsk, z wyfaczenism mienia przynaieznego do jego majatlcu odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawns], jednostek samorzadu terytoriainsgo, ich zwiazkow iub od komunainej osoby prawnej nastepuja.ee mienie. ktore podiegafo zbyciu w drodze przstargu — naiezy podac opis mienis i date nabycia, od kogo:................luU.v

Ml

1. Prowadze dziaiainoscgospodarcza. (naiezy podac forme prawn a i przedmiot dziaiainosci}:

............... '. .................... ....... ..............

— osobiscie ..................................... .\
— wspoinie z innymi osobarni ......... \

: ............................................

Ztego tytuiu osiagnaiem(etam) w roku ubiegtyrn przychod i dochod w wysokosci: .......................................
2, Zarzadzam dziafainoscia gospodarcze iub jestem przedstawicieiem peinomocnikierr! takiej ciziaiainosci (naiezy podac forme prawns i przedmiot dziafainosci): ...........................................................................................

.......................... ..................................a>£
— osobiscie........................................\lli
— wsooinie z innvmi osobami .......... AZA.£.....^&X!*:L.v..i.v.i.............. ......

>v

Q

2 tego tytuiu osiagnaiemietarni w roku ubiegiym dcchod w wysokos

m.
Wspoikach handiowych (nazws, siedziba spotki): ......... .\1.\
_ . _ . _____a

......

.......„,....., ......................K . . ..............
.
.
.
.
.
.
.
. ...... ...... ...... .......
.
.
.____.
.
.
I
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
.
.
.

— iesram czionkiern zarzadu iod kiedvh ........................... UA& ....... SkC^H-^^

0
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— lesiern cztonkiern ra-dv nadzarczel iod kledvj;

.\k.\
vj

;

;

; ;

\ iestsm czionkiem komisii rewizyjnei iod kis

3

Z tego tytutu osiaugna_rem{eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

VIIL
Inne dochody osiapane z tytutu zatrudnienia iub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy
skiwanych z kazdego tytutu:

I

DC,
Skiadniki misnia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadkis poiazdow mechanicznych naiszy
podac marke, mode! i rok produkcji):

'.

If
A.

Zobowigzania pienieine o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniere kredyty i pozyczki oraz warunks,.
na iakich zosiaty udzieione (vvobec kogo,.w zwiazku zjakim zdarzeniem, w jakie], wysokoscij:

