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RGZPQRZADZSFWE FREZE3A HADY MIWiSTROW

z dnia 26 iutego 2003 r.

it

w sprawie okresienia wzorow formuiarzy oswiadczsri majatkowyeh f adnego grniny, wafts, zasispcy woita, se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacsi i czionka or-
ganu sarzadzaigcego gminns osoba prawna orsz osoby wydajacsj deeyzie adminJstracy|ne w imieniu wojta

Ma podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 3 mar-
ca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z .2001 r.
Nr 142, poz. 15S1 oraz z 2Q02 r. Nr 23, .poz: 220, !Mr 62,
poz. 553, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzadza si?, co nastepuje:

§ 1. Olcresia sie wzory formuiarzy oswiadczeri ma-
jaticowych:

1) radnego gminy,

2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarza.dzajgcej i czfonka organu zarzadzaiace-
go gminna osoba prawna, oraz osoby wydajacaj
decyzjsadminisTracyjne w imieniu woita

— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia,

§ .2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.

Prezes Rady Ministrbw: L. Miller

Zafaczniki do rozporzadzenia Prszssa Rady Minisirow
z dnia 26 luiego 2003 r. (poz. 282)

Zaracznik nr 1

WZOfi

OSWIADCZE3MIE MAJAJKOWE
RADA GMINY

POPIELOW

imiejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba skiadatacs oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannegc I zupeifnego wypeinie-
nia kazdei z rubryk.

2. Jezeis poszezegdine rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku.zastoso wants, naiezy wpisac ..nie dotv-
czv".

3. Osoba sktadaiaca oswiadczenie obowiszana jest okresiic przynaieznosc poszczegdinych skiadnikdw ma|at-
kowych, dochoddw i zobowiazari do majaiku odrebnegc I masgtku objetego maizenska wspdinoscja ma-
jgtkowa.

4. Oswiadczsnie o stsnie maj^tkowym dotycz^r majatku w krafu i za granica,

5. Oswiadczsnie o stanie maiatkowym obejmuie rdwniei wiersyteinosci pieniezne.

3. W csesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacie nieiawne dotyczacs acsre-
su zamieszkania skiadaiacego oswiadczsnie orsz mieisca pofozenia nieruchomosci.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

irrriejsce zairudnienis.-stanowisKO iufa funkciai

zapozn.aniu sie z przepissmi ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie aminnym (Dz. U. 2 2001 r. Nr 142,
. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 22Qr Nr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
dnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiad'am wchodzace w skfac marzeriskiej v/spoinosci maiatkowej
stanowiace moj majajek odrebny:
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Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie poiskiej: ........ !t..u.A,j. ..... 'LI....

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obeej:

— papiery wartosciowe:

na kwote:

II.

1. Dom o poWierzchni: .0..3.J m2, o wartosci: A.?..P. &&Q....1A.

tytut prawny: .V. Jh .̂tfJO& -̂ir.

2. Mieszkanie o powierzchni: .v.j:..(.£ m2, o wartosci: 3.P..

tytut prawny:

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: /Vy....U.VM.l^<x. powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osia.gna.tem(efam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

tytut prawny:

III.
1. Posiadam udziaty wspotkach handlowych z udziaiem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-

n/ch uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i ernitenta udziatow:

udziaty.te sta-nowia pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotcs:

Z tego tytutu osia.gnatem(eiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — naiezy podac liczbe i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osia.gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.
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IV.

1, Posiadam akcje w spdfkach handlowych z udziafsm gminnvch osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestniczg takie osoby — naiezy podac iiczbe i smitenta akcj!:

\ J

akcje te stanowia. paidet wiekszy niz 10% akcii w spates:

Z tego tytufu osiagnafemiefarn) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spdfkach handiowych — naiezy podac Iiczbe i smitenta akcji:

7Î L'.Z^̂
2 tego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

V.

Nabyfem(am) (nabyf mdj rnafzonek, z wyfaczeniem mienia przynaieznego do jsgo majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujacs rnienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: ..tf^.dklL^...J..&i^...$.^...h&&.k

^ w a m k . . . u i . ^ j ? . u ' A ^ j ^ i.^...<v....op^v^. ....
y.lpM*..J+M.%&L^r.sis^

j
V!.

1. Prowadze dzia'fainosc gospodarcza. (naiezy podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):
^Lc6'V%ixV>~j
•^"T^

— osobiscie.

— wspdinie z innymi osobami

2 tego iytuiu osiagnafem(etam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosci:

2. Zarzadzam dziafainoscia gospodarczq iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci (na-
iezy podac forme prawns i przedmiot dziafainosci): • y j

— osobiscie

— wspomie z innymi osooami „

2 tego tytufu osiagnafem(efarn) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

VH.

W spdfkach handiowych (nszwa, siedziba spdfici):
JJ J

— jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy);

:
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): ,.

—jestem czfonkiem komisji rewizyjnei {od kiedy):

Ztego tytuiu asia_gna_iem{eiam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosc::

VIII.

inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnjenja iub innej dziatainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiw,anycri z kazdego tytutu: ...

Sktadniki mienia ruchomeao o wartosc: powyzej 10 000 ztotvch (w nrzypadku poiazdow mechanicznych nalezy
podac marke, modei i rok produkcji): ...L\i...Li^..^.Q..LL.l. ........... M.L& ..... Aft).U ..... Dl ...... &.W.&. .............

X.

Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty . udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .............................

j


