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ROZPORZADZEsSJIE FREZE3A RADY iWIWISTROW

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie okresienia wzorow ioimuiarzy aswiadczsri majatkowycii radnego gminy, waits, zastepcy wojta, se-
kretarzs gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy, osoby zarzadzajaesf i czionka or-
ganu sarzadzaiacsgo gminna osofca prawna oraz osoby wydajacej decyzis admjnistracyjne w irnieniu wojta

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy 2 dnia S mar- osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajace-
ca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2.2001 r. go gminna osoba prawna oraz osoby wydaja.cej
Nr 142, poz, 15S1 oraz 2 2002 r. Nr 23, .poz: 220, (Mr 62, decyzje adfninistracyine w imieniu wojta
poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzadza sie, GO nast^puje: — stanowia.ce zataczniki nr 1 i 2 do rozporzaczenia..

§ 1. Okresia sie wzory formuiarzy oswiadczeh ma- § 2. Rozporzadzeniewchodzi wzycie z dniem ogto-
igtkowych: szenia.
1) radnego gminy,.
2) wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skartanika

gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, Prezes Rady Ministrow: L Miller

Zatacsniki ao rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 luiego 2003 r. (poz. 232)

Zaiacznik nr 1

WZOH RADAGMINY
POPIELOW

OSWJADCZEiMIE MAJATKOWE
radn.gogminv

imiejscowosc)
Uwaga:

1. Osoba skiadasaca aswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd r̂ stsrannegc i zupeinego wypeinie-
nis kazdej z rubryk. .

2. Jeieis poszczegdfne rubryki nie znajdujs w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie dot)?-

3. Osoba skfatiaiaca oswiadczenie obowiszana jest okrasilc przynaieznosc poszezegoinych skfadnikow majat-
kowych, douhoddw i zobowiazari do majajku odrebnego I maiatku objetego maizeriska wspoinoscsa rna-
jqtkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju I za granica.

5. Oswiadczsnie o stanie maiatkowym obejmuie rdwniez wierzyreinosci pieniezne.

5. W czesc: A oswiadczenia zawarte sa informacie jawne, w czesci E zas informacie niejawne dotyczaos adre-
su zamieszkanis sktadaiacego oswiadczenie oraz miejsca pofczenia nieruchomosci.

:ZESC A

la, nizej podpJsany(a),

.roczony^a)

(imibna i nszwisko oraz nazwisico rodowe)

22 ....... i]̂

£> / T^ i n\,
jmiejscs zatrudnienis/stanowisko iub funKcjai

o zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o aamorzadzie aminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
oz, 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984," Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180S),
godnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wspoinosci majatkowei
Jb stanowiace mdj majajek odrebny:
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.asoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .../!£<...£•?.„..>.-: xX.,

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obeej:

— papiery wartoscsowe: S.r..'.:ttr....

na kwote: ;.T.....-r. r....~i....:..,:.T;..'.-:..i.

II.

1. Dom o powierzchni: ...... i.^.'. .................... m2, o wartosci;

tytut prawny: ...... kA,Yt...<Y..̂ .V.i.̂ .l..fe;r.4rt

2. Mieszkanie o powierzchni: tf-vS....̂ '.'̂ .̂̂ .... m2, o wartosci:

tytutprawny: ......... J*.V
3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: .
o wartosci: ..... 2O2...

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: ...... k^

Ztego tytufu osia.gna.temi§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod wwysokosciu!r..5L^v...l-;. ...... l-.TT...

4. inne nieruchomosci: ^

powierzchnia: ..

tytut prawny: ....... .:?.;.!3...:).b.\.Jxi<..&JLf; .......

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych iub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podac liczbe i amitenta udziatow:

udziaty.te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziaiow w spotce:

Ztego tytutu osia_gnajem(etamj w roku ubiegtym dochod wwysokosci: .W.W—«-...

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

Ztego tytutu osia.gnqtemfetam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:.....V/.VA^.
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M.

1. Posiadam akcje w spofkach handiowych z udziatsm gminnych osob prawnych iub przedsiebiorcow, w icto-
rych uczesiniczg takie osoby — naiezy podac iiczbe i emitenta aiccji:

akcje te stanowia paicist wiekszy niz 10% akcji w spoica: ............... .

2 tego tytuiu osiagnajem(eiam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: .LL'.i.̂ ?. ...... s?£

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

Ztego tytuiu osia,gna_iem(ftam) w roku ubisgiym dochdd w wysokosci: .,..$>?AJS-..,...S?.C?X.vSlC!Ii,.Stf. .............

-$&
* V.

Nabyfem(am) inabyf moj mafzonek, r wyfacseniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Sicar-
bu Panstwa, innej parisiwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow iub od komu-
nainej osoby prawnej nastepujacs mienie, ktbre podlegafo zbyciu w drodze przetargu — naiery podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: .. .................... k&Sn ........ %&£%£££%:. ........... .. ..................... ... ............................. . ........

V!.

1. Prowadzedziafainoscqospodarcza (.naiezy podacforme prawna i przedmiotdziafainosci): ................. . .......... ...

............... 1 ......... UtfSL.~ ........ E>S.Î ..̂ ± ............... ." ............. ." ..................................... . ................. . ..................
— osobiscie ................................................... . ...... .......................................................................................... . ...........

£ — wspdinie z innymi osobami ......................... . ............................. , .........................................................................

Ztego tytuiu osiggna_fern(etam) w roku ubiegtym przychod i dochbd w wysokosci: ...*&Ar;:
2. Zarzadzam dziafainoscia gospodarcza_ iub jestem przedstawicieiem pefnomocnikiem takiej dziaiainosci (na-

iezy podacforme prawns i przedmiot dziafainosci): ..............................................................................................

— osobiscie ........................................ . .......................................................................................................................

— wspbinie z innymi osooami ................. ........ . ....................... ...... ................................ ~ ......... ..............................

Ztego tytuiu osiagnajem(etam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci: ..... \1.'*.\^

VIS.

W spofkach handiowych (nazwa, siedziba spdfki): ..... .k2>,Jl̂ r. ....... A?.Q.J.....V.̂ ...'.....«. ................................................

— jestem czionkiem zarzadu iod kiedy): ........... K/.KV.̂ -. .......... .C?.C?.i...v.!«3.!!Ti ................................ . ......................... |
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— jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ...... JW.H5.

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......... lt?,?.Crr.

Ztego tytuiu osiagnajermeiam) w roku ubiegiym dochdd w wysokosci:.....̂ ..'..!̂ . ........ £ .̂<.!.nC,!rjLX ..................

VIII.

inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziaiainosci zarobkowej iub zajec, z podaniem kwot uzy-
sidwanych z kazdego tytuiu: ............................................................................................................ ...............................

IX.

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

X.

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


