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RGZPGRZA.DZE-MIE PHEZ53A RADY IVHWiSTRGW

z dnia 26 iutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzardw formuiarzy oswiadczeh majatkowych radnego gminy, wojta, sastepcy wojta, se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy, osoby -arzadzajacaj! czronka or-
ganu zarzadzsjacsgo gminna, osoba. prawns orsz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar- osoby zarza.dza jacsj i czfonka organu zarza.dzajace-
ca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z .2001 r. go gminna osoba prawna oraz osoby wydaja.csj
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz; 220, Nr 52, decyzje aoministracyjne w imieniu wojta
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarza.dza sie, co nastepuje: —stanowia.ce zataczniki nr 1 i 2 do rozporza.dzenia,

§ 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczen ma- § 2. Rozporza.dzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
jatkowych: szenia.

1) radnego gminy,

2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Rady IVlinistrbw: L Miller

Zataczniki do rozporzadzenia Prezesa Rady MinisircJw
z dnia 26 lutago 2003 r. (poz. 282)

f.jO Zaiacznik nr 1

OSWfADCZE3MIE MAJATKOWE *
raanego gminy

'(miejscowosd)
Uwaga:

1. Osoba skiadaiacs aswiadczenie obowiazana Jest do zgodnego z prawdqr starannegc i zupeinego wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeis poszczegolne rubrykt nie znafdujs w konkretnym przypadku zastosowania, rsaiezy wpisac ,.nie doti'-

3. Osoba skiadaiaca oswiadczenie obowiszana Jest akrssiic przynaieznosc poszczegoinych sfdadnikdw majat-
kowych, docnoddw i zabowigzaii do .majatku odrebnego i maiatku objetego maizehska wspoinoscia ma-
jqtkowg.

4. Oswiadczsnie o stanie majgtkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadezenie o stanie maja_tkowym obe|muie rowniez wierzyteinosci pieniezne.

8. W szesci A oswiadczenia zawarte sa infotrnacje Jawne, w czesc: B zas Informacie nie|awne dotyczacs adre-
su zamieszkania sktadaiacego aswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

GZE5C A

Ja, nizej podpjsany(a),
(imibna i nazwisko oraz nazwislco rodowe)

urodzony(a) A.u...£d...~..£&..£?.&..t}f. i-.»..?..:?.../f.*...,.............. w ..'?..(•:.

(miejscs zarrudnienia, stanowisKo iub funkcja)

3o zapoznaniu sie z przspissmi usiawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie aminnym {Dz. U. z 2001 r. Mr 142,
3oz. 159Toraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220r Nr 52, poz. 553, Mr 113, poz. 984.; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
:godnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzacs w sktad maizenskiej wspoinosci maiajkowej
ub sianowiacs moj majqtek oarebny:
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Zssoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obesj: /?/.£ ff.Q.fJ/.f&fi

— papiery wartosciowe:

na kwote:

1. Dom o powierzchni: tf.x.Q m2, o wartosci:

2. Mieszkanie o powierzchni: &'.£....&?./&.£?&... m2, o wartosci: j.2^£. $,&£$.&?.,$£

tytuf prawny: /Ji.*?. M,&jfej,£Z.l*l/.

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: &^?£!/̂ ?.t?..?..-h)/.£?..'r. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Ztego tytufu osia.gnafem(efam) w roku ubiegfym przychod j dochod wwysokosci: jp.~...(;.'.}.£'&.....fJ..:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: l/.j.v.fy...U&s.

o wartosci: .2i.il2....O/r.L

'
tytuf prawny: .jG[3r/.&4a.&....

III.

1. Posiadam udziafy w spofkach handlowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcow, w Icto-
rych uczestnicza. takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta udziafow:

udziafy.te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spofca: {?.<& ££.£..̂ .£r.̂ '.

^ '""," "j----
i. tego tytufu osiqgnafem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: &.(.?,..

2. Posiadam udziafy w innych spofkach handiowych — naiezy podac liczbe I emitenta udziafow:

Ztego tytufu osia.gna.fem(efam) w roku ubiegfym dochod wwysokosci:..../.-.7.^
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IV.

1, Posiadam akcie w spdficacn handlowych 2 udziafem gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w kto
rych uczestnicza takie osoby — naiezy podac t'iczbe i smitenta akcj;:

v "

akcje te stanowia. pakist wiekszy niz 10% akcji w spdfca: &€....M&.<&£.'.Lhk.

Z tego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci: ..£.'..£......Q(.£".

2. Posiadam akcje w innych spdfkach handlowych — naiezy podac Jiczbe i emitsnta akcji

--.-. '.. £/£..i...w.̂ .£g#£

2 lego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci: .J.l.i.^....k]LS.r.'J.^L.

V.

Nabyfem(am) (nafayf moj mafzonek, z wyfaczeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego} od Skar-
bu Paristwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytoriainego, ich zwiazkow lub od komu-
nainej osoby prawnsj nastepujace mienie, ktdre podiegafo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: J3.L.& &G.3i:j,,<r..\.L^'..

V!.

1. Prowadze dziafainosc gospodarcza (.naiezy podacforme prawna. i przedmiot dziafalnosci):<

7tiJ^£^jk.&L.j:Jl£

—osobiscie

— wspdinie z rnnyrm osobafni

• ' ' ^
2 tego tytufu osia.gna.fem(efam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w

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

aLz. f^A^A^... ....
— osobiscie ti~& &/.GJ&f,.$.ty:.

r. ....................................i
— wspdinie z innymi osoDami }.L'.<?.. &LQ.?.%.^J.!;f....,^

2 tegc tytufu osiaanafem(efam) w roku uoiegfym dochdd w wvsokosci: ../2{.f?.....,£/.&J.u.;;..t.fy.
— - • • V /

Vll

W spdfkach handiowych (nazwa, siedz/bs spdfki): /™.fT. &£.£&.£%£&{

— jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy): /?/.„£ &/.£..Ltj..(,?.^...,.,..., i7 / j
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— jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): £'.'.-•?. &te'.~6u.(.'2.l..i/..

—jestem czfonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): &/.£. &/.R.L'J,.^Li/.

Ztego tytufu osiajgnajemieiam) w roku ubiegfym a'ochod w wysokosci: (?.!..f. w,&.(Lt<f.~?..kJ/.....

VIII.

inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafainosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytufu: ...

"""A

j.?.....

Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 QOOzfotych (w przypadku poiazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): >l£A>?.kh£A .̂..̂ ^^ &$&&&,

$£M.£a>&d....£.^

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

/^/'if'r//;-/7 d/?H&&r1si.£&/jQjA P <2 fartC'/V ./&£'' £?C># /<U *-•"* tr*1 f' .̂..̂ /....̂ ....̂ ... A. ./..i .....̂
.&&.&.<^£&K&.,..&,£%&£@.^ff..& ".$.&....?....&&£?.&&.&


