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RGZPQRZADZEME PRE25SA RADY MINISTROW

z dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okrasienia wzordwformuiarzy oswiadnzsri majatkowych radnego gminy, wdfta, zastspcy wojta, se-
kretarsa gminy, skarbnika gminy, Jcierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzsdzajacsi! czionka or-
ganu zarzadzajacego gminne osoba prawna oraz osoby wydajacsj decyzie administracyjne w imieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy 2 dnia 3 mar-
ca 1990 r. o samorzacizie aminnym (Dz. !_!. z .2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, .poz: 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153r poz. 127" i iXIr 214,
poz. 1806} zarzadza sig, co nastepuje:

s 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczeri ma-
jatkowych:

1} radnego gminy,
2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbniks

gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.cizajcicej i czfonka organu zarz8dzaja.ee-
go gminnaL osoba prawna oraz osoby wydajacaj
decyzje administracyjne w imieniu wojta

— sianowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzaazenia.,

§ 2. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogfo-
szenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zaiaczniki do rozporzadzenia Prezesa Rady IViinisirow
z dnia 26 Juiego 2003 r. !poz. 2^2)

9 f] •'

OSWIADC2EWIIE MAJATKOWE
radnego gminy

Sajacznik nr 1

dn»a

Uwaga:
(mie/scowo^cl

'L Osoba skiadaiaca oswiadczenie obovt/iszans jest do zgodnego z prawd r̂ starannegc f zupeinego wypeinie-
nia kazdei z rabryk. •

2. Jezeii poszczeqdine rubryks nie znajduia w konkretnym przypadku ssstoso wania, naiezy wpisac ..nie doty-" " , . . - , . .

3. Osoba skfadajgea oswiadczenie obowiszana jest okrasiic przynaieznosc poszezegoinych skfadnikisw
Icowych. douhoddw i zobowiazari do majatku odrebnego I majgtku obĵ tego maizehska wspdinoscia ma-
jgtkows.

4. Oswiadczsnie o stanie ma|a.tkowym dotyszy majaiku w krafu i za granica.

3. Oswiadcssnie o stanie maiatkowym obejmuie rdwniei wierzyteSnoscj pieniezne.

3. W osescf A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czescs B 2as inforrnaeie niesawne doiyczacs acsre-
su zamieszkanfa skiadajacsgo oswiadczsnie oraz rniejsca porozenia nieruchornosci.

I53CA

, nizej podpJsany(a), trtlti.?) C7&i >-r•'••'' '

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Dazony(a) w

(miejsce zarrudnienig/stanowisko iub funkcjai

zaooznaniu sie z przenisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o ssmorzgdzie aminnym {Dz. U. z 2001 r. Mr 142,
. 159T oraz z 2002 r. -Mr 23.. poz. 220, Mr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984, Mr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 1806),
anie z art. 24h tej ustawy oswiaciczam., ze posiadam wcnodzace w skfaa maizeriskiej wspoinosc: majatkowej
stanowiacs rndi maiatek odrebnv:
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2asoby pieniezne:
jy4

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obeej: (.

— papiery wartosciowe: G.'.?..,

na kwote:

II.
/ y ,, -.

1. Dom o powterzchni: Q.7.. m2, o wartosci: -,:.....̂ .

tytut prawny: ....ftV&.sCtfAi/Y......;?.̂ .̂!.™ f/~$£f?.fa&?.f.,..£(, ^

2. Mieszkanie o powierzchni: ..f/f....(Z'?.\K£.3?. m2, o wartosci: <*/.£ &:?..&.{.#........

tytut prawny: ^.....f^^.f^.i.^/..

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: P.'.L &r.?..'LX/.&.. powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

2 tego tytuiu osiagna_temfetam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: :„£../." £.i.'.'Z?./...?.'£. F.X...X.'!...'.

o wartosci: £.ff..,x(i&.

'?'"' ""• "/'
tytut prawny: ./. .̂'..J..'. /̂ //.».T..T.7.f. 4£#.?...̂ £.<£:.£:. ..."

ill.

1. Posiadam udziafy wspdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w Ictd-
rych uczestnicza. takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

udziafy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spdtcs:

2 iego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spdfkach handlowych — naiezy pndac iiczbe i emitenta udziatow:
^/'r- c/f(ylfy „ ,••• • /......'. , • •-• • • • • •

2 tego tytutu osia.gna_iem(etann) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:
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IV.

1. Posiadam akcje w spofkach handlowych z udziafsm gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto
rycn uczestniczs. takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcjl:

/'/r c-f-i

akcje te stanowis pakier wiekszy niz 10% akcji w soofcs:

Z tego tytufu osiagnafemiefam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

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

Z tego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

V.

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, z wyfaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej paristwowei osoby prawnej, jednostek samorra.du terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujacs mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przstargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: '.'/.;.. %K£.fy..f.£3(.

V!.

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

G(<''%'&.fa.(i J. •' &1?{&°Slt?.*.?.?, £f'^"s ^i*~/>

—osobiscie $..'..::r.f?. w.JS2 f̂f..'f.f.5.f.ff.̂ S.,

— wspoinie z innymi osobami

Z tego tytufu osiajgna_fem(eiam) w roku ubiegfym przychdd i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziafainoscia. gospodarcza iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci (ns-
iezy podac forme prawna. i przedmiot dziafainosci):

— osobiscie

— wspoinie z innymi osooami „ „

Ztego tytufu osiagnafem(efarn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VH.

W spofkach handiowych (nazwar siedzjba spdfkii: //£,

— jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy):
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej iod kiedy): ,.

— jestem czionkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Ztsgo tytufu osiagnqiem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

VIII.

inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia iub innej dziafainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanyc.h z kazdego lytufu:

IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy
podac marke, model i rok produkcji):

j/
/?

x.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, wtym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostafy udzieione (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


