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Dziennik Usta~

PREZESA RADY MINISTRÓW

z d~ia 26 lutego 2003 r. u.. <lz. ",,,

w sprawie okreslenia wzorów formularzy oswiadczen majatkowych radnego gminy,wójta. zastepcy wójta. se-
kretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarzadzajacej i czlonkaor-
ganu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta

2219 -
282 i. 20~: L I

Na podstawie art. 24h ust.13 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62.
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214.
poz. 1806) zarzadza sie. co nastepuje:

§ 1. Okresla sie wzory formularzy oswiadczen ma-
jatkowych:

1) radnego gminy,
2) wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy. skarbnika

gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzadzajacej i czlonkaorganu zarzadzajace-
go gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniuwójta

- stanowiace zalacznikinr 1 i 2 do rozporzadzenia.

§2. Rozporzadzeniewchodziw zyciez dniem oglo-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L Miller

Zalaczniki do rozporzadzenia prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 2821

Zalacznik nr 1

CZESCA

Ja.nizejpodpisany(a), Je./lru Jle.IlL'.flK l::~t EQ~K(2 ,
~ . 7' (imiona j na~isko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23..sj.l~~ j/1.~J.! w l:;~N~t;LI:.Ifl@ :
ZeJll1fr ~kR.t:...I!1~~@/~1fL~.../~...l4.,..~i~Rr...................................

.I:I e4f..t:(1J..(2a. « ('...IJ(!.( .t.~i.t? -6t..1ff.../ .............

o ... ~ ...~.f~L(?.6lg(.,-lf;,.(;;!kl?le.It(.~ LJdl.'k.~zt?J:r.fl..O.. ,
(miejscezatrudnienia,stanowiskoIUb~kcial fpl:lt:~. f2t:;d~ ~mil?o/

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej
lub stanowiace mój majatek odrebny:

- - - -
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I.

Zaso,bYPi~n~ez~e.: .. . q- srodklplenleznEjzgr0j"adzonewwaluciepOlskieJ: J.~ l.q, (..9.h.. ........

~.fM4:lI:lri ~'(.Jr.~.. 2... ~ .............

. ... ...~ ".;;)':.:t:;:;:.:. ..,........

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: kUt LUI..r.(f'''''.''r....................................................... I... ... ... ........

_.~.~.~;~~.:~~~~~.i.~:~;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;Zi::~IO~;;;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....... 4 ....
na kwote: ............................

";. Domo powierzchni: 11k( rUz~ m',owartosci: ~ ~~.................................._
tytul prawny: .-.q.~l~ .............

2. Mieszkanie o powierzchni: ..4flc:-tt..cla1~'"m2, o wartosci: .............................................................................
tytul prawny: Q ............................................

3. Gospodarstwo rolne:

rOdzajg~~:oda rstwa: ...(JIIi,L-.....M.hx~ , powierzchnia: ........o wa rtOSCI. ...:::0 .,

rodzaj zabudowy: ......................
tytul prawny: .........

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: ........................................

.. ~:;i:::~~;~:~:~:~ ~k1lt :.........................
... ... ... '" ..~ 1 ... ...
o wartosci: . ... ........
... ... ... ........

tytul prawny: ...........
........

III.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców, w któ-

~:~.~:~~:.~~~:.:::~e~.~~:i&1;.~~~.~.::.~~~.~~~~:~~: .............................. ..., ... ,............

... ... , , ,. .. ... ... , ..,.. I ...

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce: ..........................................................................
'" ......

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................
... ........

2. ::~~:~~:.~.~~~.~.~:.~.~.~:~..~~.~=~~~ZVry.~~~~~.::~~~.:~~~:..i..~.~~~:~..~.~~~.~~.~:.::..:.:.::.:.:::..::.::::.... .............

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:............................................................
, ............
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IV.

1. Posiadam akcjew spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców,w któ-
rych uczestniczatakie osoby - nalezy podac liczbei emitenta akcji:

~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=:::::~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..........

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce: ........................._..........................................................
....................................................................................................................................................................................

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................
... ... ... ...

2. Posiadam-akcjew innych spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: ...................................

!?t:e ~-7..~ .............. ... ! .._.....
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................
... ... ... ...............

V.

Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazków lub od komu-

:~~~~:3:~:~?~~.~~~.~~:~~~:~~~:~~~~:~~~~~::~~7.;~~~=~:~:::=~~~~:~:~~~.~~~~~~~
... .,..,. ... '" ..., ..,. , .........

... ...... ... ....

...... ... .....

VI.

1. Prowadze dzialaInoscgospodarcza (nalezypodac forme prawna iprzedmiot dzialalnosci):...............................

.. /.1a4.";t,~~ .......

- osobl sCle ~ ( ..............
... ............

- wspólnie z innymi osobami ... ......................
... ............

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: .......................................

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na-

~~~.~~~:~.~:~:~.~~~.::~.~.~~~~:.i.~~.~~~~:~~~~.~~ ;::::..::::::::::~:~~~::::::::::~~::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::~:

- oso biscie ~"t... 4'7" A... .. ........ ... ,..... ...
- wspólnie z innymi osobami .....................................

...... ... ... ,. ............

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................

... .~ ... .....

VII.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): A-:h':.~ ~.~T.....................................................~ .., :.. .?
'" .........

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ~~ A ~~.....................................................

~ ... ./ ...... ...........

- -- - - - - --
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): &~..~.'$~.....................................................

.. ; '7:;Z;" L ..........
- jestem czlonkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy): ~.~ Rdf..7..'~!:l.............................................._........ I.' " ... ..........

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:.................................................................

VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
s kiwanych z kazdego tytulu: :7: .J

' .............-.....

'J(!.~..J:.f.&~t:1.~Q ::..I!Y.e--k:..~...t.'J:g ~~ =::...:lm:5;.r;O
J~.'i1f)::..K.OJ:6.&1ftl?...:... .. t."Irl..;t.Jt:1{..!.l.tJ..~;t. .:::::...3.1JlJlf"d.3
tJ.fl.n:-s,..KJ2c6.C.'2..IJ:.f2::.. ' ..AIl..II.k..{..[::.Xf...lRl!l*...= Z{.s:.IJ.J.f...'r:1-
tJ.PkhtA..K~E:c.;:..!t:I2.::;... . -~..t...lbILq~;:(J$>i}..::-:4t?12...~.

.. 11.1 1 f.f. ... .................

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
pod ac marke, model i rok produkcj i): ..............

~.(!~...pJ.(;.kf?~lC.w:.p.!?~:: t:f.:...~til 1J2.I?.~...........
AtO~ó.~ ~~,,~...z ~.......................................................................

... .........
.... ... ... .......

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczkioraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazkuz jakim.zdarzeniem,w jakiej wysokosci): .............................

... ... ..............
. I 1 ........

. I... III " ... '" ". II,., "..,.,.. II .........

. ... ... ,..... ... ...........

..... ... ...................
. ... '" ...

... ... '"
....... ..........

... ............
... ... ...... u.....

...... ...... ...
... ...... .......

... I.' .. .............
...8.. ..," ............

" ... .......

. .., ... , ... ....
... ... ... ... ... ................

...... ... ... ... ... ...... .....................

------ -----
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czesc B

Adres zamieszkaniaosoby skladajacej oswiadczenie: ______........................................................._........

...... J ..... I' I' II... .. II

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie 1.1czesci A '(adres~:

1. ~ """'.: ~~..._....................__.................._...._.__................._.............
2.~ 1 II I' ... I. I. ... ...

3. .. I" ... .....I .... 1... .. ",.. ... _I I I I' ...

4. ... ... "1 .....

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § , Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

~44e...k~k.~ t.I..?:..~.
(miejscowosc. data)

~~..(podpisl


