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RGZPORZADZEsWE FREZE3A flADY MINiSTROW

z dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okresienis wzorow formuiarzy oswiadczsri majatkowych tradnego grniny, woita, zastapcy woita, se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kserownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzal^csj i czionka or-
gans zarzadzaiacsgo gminna osoba orawna oraz osoby wydajacsj decyzie adminjstracyjne w imieniu wdjta

Na podstawie art, 24h ust.13 ustawy z dnia -8 mar-
oa 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. 1531 oraz z 2002 r, Nr 23, .poz. 220, (Mr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Mr 214,
poz, 1806} zarzadza sie, co nastepuje:

osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajacs-
go gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej
aecyzj&adrninistracyjne w irnieniu wajta

— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia..

§ 1. Okrssia sie wzory formuiarzy oswiadczeri ma- § 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.jatkowych:

1) radnego gminy,

2) woita, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarbniks
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Rady Ministrow: L Miller

2aiasznii<i do rozporaadzenia Prezesa Rady ft/iinisirow
z dnla 26 iutego 2003 r. (poz. 282) /

40 I Satacznik nr 1

WZOP,

OSWIADC2EJ\!IE MAJATKOWE
radnego grniny

.

Uwaga:
jmie/scowosc)

1. Osoba skiadafaea aswiadczenie oaowiazana jest do zgodnego z prawd r̂ starannego i zupefnego wypeinie-
nia kazdej z rahryk.

2. Jezeii poszczegdine rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowanm, naiezy wpisac ..nie doty-
czv".

3. Osobs skfadaiacs oswiadczsnie obowigzana jest okresijc przynaSeznosc poszczegoinych skfadnikow majat-
kowych, doctiodow I zobowiazaii do maĵ tku odrebnegc i majgtku oojetego mafzehska wspdinoscja ma-
jgtkowg.

4. Oswiadczenie o stanie snal̂ tkowym dotyczy msĵ tku w krajis ? za granica.

2. Oswiadczsnje o stanie maiatkowym obejmuie rowniez wierzyteinosci pienseine.

3. W czesc; A oswiadczenia zawarte sa Informaoje jawne, w czesci B zas Snformacie niejawne dotyczacs acsrs-
su zamteszkanla sktadaiacsgo oswiadczsnie oraz mieisca potozenia nieruchomosci.

LJ=SCA

, nizej podpjsanyia),...̂ ..'::̂ ...̂ !.:.̂  ^,&Z&\X
(irniana i nazwisko draz nazwnazwislco rodowe)

imiejsce zarrudnienis/stanowisKo iubfunkciai

zsDoznaniu sie 2 przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie aminnym fDz. U. z 2001 r. Nr 142,
. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 22Q, Nr 62, poz. 553, Mr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 2H. poz. 1806),
dnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadarrt wchodza.ce w sktad mafzenskiej v/spoinosci maja.tkowej
stanowiace rnoi maisisk oarebnv:
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Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone wwaiucie polskiei: ft..L.£........Qf..C£,tf.L/£fts

C/....Z...

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obeej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:

1. Dom o powrerzchni: /7.J.fn....M{rt>.^!.y.6&*ff... m2, o wartosci:

tytuf prawny: !~.

2. Mieszkanie o powierzchni: .M.i,.£......^&.Jy..cr&7Q wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .$3.O..<^.£&A&.....d.y.&.'?~e..irt$......7

o wartosci: /. Q..(&Q.C.Q.....^&.&....Lty.S.-...i£^^&g.;i.

rodzaj zabudowy: ,/£...€.2, <%&&l.<i4.i(¥.ti,l/^t. /D.....̂ ...̂ ..,̂

tytuf prawny: ^^/.. , ~A

Ztego tytufu osia.gna_fern<efam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd wwysokosci:

4. inne nieruchomosci: x

powierzchnia: t^U.L^.^.,Q.:'^^L £tf.<2AA... £jl.teu&'..C£<s.J.&.f?!:y<f.

" " "" "—•"-- • .^f....... ^>r.
o wartosci: .„...,

tytuf prawny: 3J.£fi£,<...'%i(.£?.4..tf.&.rf.('.,..

iff.

1. Posiadam udziafy w spdfkach handlowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestnicza takie osofav — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

udziafy.te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spdfce:

Ztego tytufu osia_gnafem(efam) w roku ubiegfym dochod wwysokosci:

2. Posiadam udziafy w innvch spdfkach handiowych — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

Ztego tytufu osia.gna.fem(efam) w roku ubiegfym dochdd wwysokosci:
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IV.

1. Posiadam akcje w spdficach handiowych z udziafem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcdw, w kto
rych uczestnicza takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdfce:

Z tego iytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych sppfkach handiowych — naiezy podac Iiczbe i emitenta akcji:

Ztego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

«.

Wabyfem(am) (nabyf mdj mafzonek, z wyraczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego} od Sicar-
bu Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tervtoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujacs mienie, kidfepodiegafo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabypia, od kogo: ...........tl&&Lftt...(£.Q.....LJ.&.£.

V!.

1. Prowadze dziafainosc gospodarcza (.naiezy podac forme prawna. i przedmiot dziafainosci):

jd.L<£,,..jd.&ify..i¥?.-& ,
— osobiscie x., ™

— wspdinie z innymi osobami

Ztego tytufu osiagna.femt'efam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosci:

2. Zarzadzam dziafainoscia gospodarczs iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci
;y podac forme/jrayvna i przedmiot dziafainosci}:

^ C-̂^7"""""""" " """"' """ -•---••-• - •-• - •• •-
— osobiscJe .T. , ,

— wspdinie z innymi osobami „ „ „

Ztego tytuiu osia.gna_fem(efam) w roku ubiegfym dochdd w wysakosci:

VIL

W spdfkach handiowych (nazws, siedziba spdfici):

— jestem czfonkiem zarzadu (od Idedy):
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czfonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytuiu osiagnafem(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafainosci zarobkowei lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych ^ kazdego tytutu:

ft ' <g—t-4**3rer-c7Zf
*** fW* /»«.••,•• . . . .•>... >*.««>* ,mmj ****** "f* "* •«•*"* "••* • . • l

x . . . '.M..ti.....<2,&d+.tf!&....(/.. .,
i/

iX.

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

3.&te&
£J^.tf..

2. i . n

X.

Zabowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zacia_gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzieione (wobec kogo, w zwiazku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


