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ROZPORZADZEfJiE PRE2E3A RADY MINISTROW

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzordw formuiarzy oswiadczsri majatkowych radnego grniny, wojta, zastapoy wojta.. se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy, osoby zarsgdzajacsj i czionka or-
ganu zarzadzajaeego gminna osoba orawna oras osoby wydajacsj decyzie adminisiraeyjne w imieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 3 mar-
ca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z.2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Mr 23, poz: 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Okresia si? wzory formuiarzy oswiadczen ma-
jgtkowych:

1) radnego gminy,

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

osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajace-
go gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wojta

" • .
— stanowiace zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia.,

§ 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.

Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zafa_czniki do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

iacsnik nr 1

OSWIADC2EMIE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba skiadaiaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^r starannego i supefnego wypefnie-
nia Sjazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczsgdlns rubryki nie znaiduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac .,nie doty-
czv",

3. Osoba sidacJajqca oswiadczenie obowiazana jest okresfic przynaiesnosc poszczegoinych skiadnikow majat-
kowych, dochoddw i zobowia.zan do maiatku odrebnego i majatku objetego mafzenska wspoinosciq ma-
jatkowg. .

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

5. Oswiadczsnie o stanie majatkowym obejmuie rowniei wierzyteinosci pieniezne.

6. W ozesci A oswiadcsenia zawarte sa Informacje jawne, w szesci B zas informacie niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skfadaiacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

;ZESC A

1a, nizej podpjsany(a), .......... ̂ ^^^^..&^^.Q^^. ......... /U/.l.Vm^VL ..... i$d&.{h*MA$!faj&« ...................... ,
Timibna i nazwisko oraz nazwislco rodowe\) ............ . U v a M 3 , ...... ..̂ .....,.... ................. w

(miejsce zatrudnienis, stanowisko iuro funkcja)

o zapoznaniu sie z przeoisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie aminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
oz. 159Toraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Hr 214,. poz. 1806),
godnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skfad matzehskiej v/spoinosci majatkowej
ib stanowiace moj maisjek odrebny:
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Zasoby pienieine:

— srodki pienieine zgromadzone w waiucie polskiej: ..&.$....Q2..&.3A ;̂!̂ .u2LJftH^^x^C....4Y^
i i^k .̂.r..v^^^

^.\^j^M/^....M..dU!^ft^ .̂ >X .̂...̂ ..̂ T;̂ ^^^UV
— srodki pienieine zgromadzone w waiucie obeej: iV.U\.ir.....'C

V

— papiery wartosciowe:

na kwote: /W .̂vL..

II.
.-\_

1. Dom o powierzchni: A .̂O^ m2, o wartosci: .3A2WL£'..'£w?..*A.

tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: .̂ .̂ ..vi&h^kv^y:.. m2, o wartosci: .<V^k .̂..:dwti.W

tytut prawny: Akk.1

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ;0^&..i&8 .̂!riW«y: , powierzchnia: ..̂ .̂..dA.-.̂ .̂̂ /

o wartosci: t*v.

rodzaj zabudowy: A*t,

tytut prawny: Ad

Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod wwysokosci: ..;kVv.1t...daS'.lx4.'a^A.r

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia* ,dAA .̂VA&.,.toAMî ^

owartosci: .....v

tytut prawny:

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

rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emiienta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spotcs: A .̂̂ .....<

Ztego tytutu osia.gnaj'em(eiam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: AAA,<;
0

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — naieiy podac liczb^ i emitenta udziatow:

Ztego tytutu osia_gns_tem(etam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:
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IV.

1. Posiadam akcje w spdfkach handlowych 2 udziafem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczestniczg takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

; i

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdfce: /kk^̂ ....wi'.(M? .̂<A .̂/.

Zteqo tytufu osiagnajem(efam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci: .../
6

2. Posiadam akcje w innych spdfkach handlowych — naiezy podac liczbe i emitenta akcji:

..M<wi<...\î S.V.u.<A r̂fx....................
1 T

Z tego tytufu osia_gnafem(efam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci:

V.

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, r wyfaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej panstwowei osofay prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwigzkbw lub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujace mienie, Ictdre podlegafo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mie-

nia i date nabycia, od kogo: ......v. AM*L.....ŝ :.nvA5iVAî .
«S 0 o

Ml

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

/d< îe...CMaaXi.CA^wU

— osobiscie A4\.£, d^eJb .̂&x r̂ft/.

— wspdinie z innymi osobami

2 tego tytufu osiagnafem(efam) w roku ubiegfym przychdd i dochdd w wysokosci;

2. Zarza.dzam dziafalnoscia gospodarcza iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziafainosci (na-
iezy podac forme prawna i przedmiot dziafainosci):

A .̂v.£..,d'.v..\Ai.kv /̂.
— osofaiscie ^V.̂ ...sLi2l.Vi.Lwuv/

— wspdinie z innymi osobami

2 tego tytufu osi3gna.tem(etam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

VH,

W spdfkach handlowych (nazwa, siedziba spdfki):
i)

— iestem czfonkiem zarzadu (od'ldedv): JkAA .̂—dUsvLwiiiVAJ../.a T
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .! ykkkt...c\&tî il̂

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiagna.tem(eiam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: MA .̂...1

VIII.

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

.f>/kv!k^yA *̂A^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, mode! i rok produkcji):

...J^3AM^JtAaJC^m J .̂.̂ Z...

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoscii:


