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ROZPORZADZENIEPREZESARADYMINISTRÓW

z dnia 26 lutego 2003r.
w sprawie okreslenia wzorów formularzy oswiadczen majatkowych radnego gminy, wójta, zastepcy wójta, se-
kretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika Jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka or-
ganu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta

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, kierowniki:!jednostki organizacyjnej gminy,

~,,;:'AD G
Folska Cen

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

- stanowiace zalaczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: L Mil/er

Zalaczniki do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

'tv pl 2 1. BRU.2lii'

Zalacznik nr 1

WZÓR

L.dz.- u

J

OSWIADCZEMEM~JATKOWE .r I 20 1 ~ l..Do Gradnego gmmy ~~ e G dnia : r.,
(miejscowoSC)

Uwaga:

1.Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedoty-
~.

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników majat-
kowych, dochodów I zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspólnoscia ma-
jatkowa. .

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

5. Oswiadczenie o :rtanio majatkowym obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa Informacjejawne, w czesci Bzas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESCA

Ja, nizejpodpisany(a), - ~.~..~:.'.W AJ~.~~~.~
~;~ nazwiskooraznazwisk~d~~~i ,

urodzony(a) 2..~\.g1....1.Q.i.l::... w ffi'.~.2d«l..0 l!~.~t~r;t
1.I' I... ... II II 1..1. 1 I' 1II' ....

?1j "f1 U' ."J) ~ :.ou.;:, ., 7: ... ("... E ,....
, :...r...~ ...129.@..0 5..h..L..3:q~9:.:..~.~'.pg.~~.::.= .~n..t l.f.9 01--0/

'

(miejsce zatrudnienla!~nowisko lub funkcja) .1" I

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 '53, poz. 1271 i Nr 2'4, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sldad malzenskiej wspólnosci majatkowej
lub stanowiace mój majatek odrebny:

- -- -- -- - ---
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I.
Zasobypieniezne: r." !
- srodkipienieznezgromadzonewwaluciepolskiej: 2\...l.r;!?J.::~ ...~/~ ~c:..~ (

1.1. ~l.l.QQC..." r ,,'7(1 f lA friC ./1..v.J.2.V~'" \. ~ 'lt'I,/l.< :.;:-;:.'l /.......

_ .~;~~~;.~;~~;~~~~.~~~~~~~~~~~.:.:~;~~;:.~~~~J~: 10ZiJ..-;:...;:00-.IiiJ ~i...:~ :~~..~.:. r~ C
i (

. ... {'t \;; ," !..~I
..,.9.Q.[)...c: G.U1Lr2 li ~ t(/6?'7CI /l.A-f~~

~ .. ~.. .. .......................
_ papiery wartosciowe: J.b!..L 1MQ~.'c;:;(Rv t,. .i.'l'h Z...::; 'i('J S.:;.7::=.........................* r...L "":r.I.~ . ~ ':::t: ..........

I.l!..J.t':~.l.2';vL.ft f'~ ( ;L i1
'li fV.M/

.. 1 ..r... ...............
na kwote I1tIQ ./'. ..;'I~' .rr ........

II. ~
1. Domo powierzchni: 4,.QQ {"2, o wartosci~ l.U9.: 9...Q.~.............................................

tytu l prawny: ~.1.Q. L~ ~ ~ -l.[,l(.:' .............
2 M

. k . . h . ,1//( ctoh..

,-

2 . . --
. lesz anie o powlerzc ni: ..(.~ 1'.. m , o wartoscl: .............................................................................

tyt ut prawny: .........

3. Gospodarstwo rolne: .I ? /
.

r
d

.
d

~
~ ~ '~°!r/v . h . /((~ {f' !/tC--

ro zaJg~~po arstWa3 o.(j'.7 ; ' powIerze nla: /.,.{.......................
o wa~OSCI: ..: Jb :4...; T''D'ctM;..-:;;.."a;:va;;"1'"..cto'(;;Z ..T u;:z;JU"rt.')l................
rodzaj zabUd~WY.:..J; .(~....p.. ';c;..f : '''']P':;'jj'" '''10.."(t ~~:.e:~. 'Q''i~l'o
tytul prawny. t1..J.Gj.~ ._~J..~ f...-2 :..'4 .1( ~ ?-..,...~ ~
Z tego tytuluosiagnalem(elam)w rokuubieglymprzychódi dochódw wysokosci: f?.'M.'df!.~:::: l!.a;q /'

4. Innenieruchomosci: r (fu2. . ~ . of-bc/Uo( ,... G'DO, ,/

powi erzch nia: d:J .~ I(.. :::...: ..c!? ;.~.y..! q..QJ. .~ ............
.:..: ...eW...; .........o wartoscl: ..'/..: t ........

... .::tJ.':P '1'~ :7J ...A~ t ~ r''l'::.

u . k.::~f21JZ()tv-lCJ- ~ Iv cvv-- ~ " 'rWi~ ~:~.T..............
tyt t prawny. ......: 7 : ..~......

t I , I' ... 1 1 . , 1. , , 1 1 ,. 11'1... , I' ..'..1. .....

III.

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

~~~. ~~~~.~~~:~~.~.~~~:.:::.~.~.=.:.~ ~~~.~:.~~~~~.~.~d~~.h7.~~~:~ .............................
t I' _,. 1 t.I ~. .., 1... t t I' .t. ..........

t ... t... ... ... ... ..t t ... ...

udzialy te sta nowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce: ..........................................................................
t ... ..t t. ... ... .. ... ... ....

Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ...........................................................
......................................................................................................................................................................................

2. ~~~~~~~=..~.~~~.~~:.~.~.~.~~~..~~.c.~~~.~.~..~~:~~~=~:~~~~.~~:~.~.:..~.~.=~t::~..~.~~~.~~.c..=~.:..::::: ~..::...: ::

~. .j ..,' ..........

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

..

---
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IV.

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

.. ...~:~ ~ .fkr..~ ............
f .................................................

. ..,... I, ... I" I II ,... I' ... I I" II ,I... 1

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

.. ... '" 1 ..,. , ...II.., ........

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym dochód w wysokosci: ...........................................................
1 ,.. ... ... ... ... ... ... ... ........

~ ~:~~~~.~..~.~~:.::~.~~..~~.~~.~~.::~~::::b:b~~~~~.~~~.~.~=~~~~.~~~~~.:::::=::=:::..:=:=:::::::::=... ... ... t '" ... .........
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym 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-
nalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-

nia i date na bycia, od kogo: c;t:;;y;;, ..........................

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=::::::::::::::I:7::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::... ... ... '.' .,. ....

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

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): ...............................

.. :~...:. c 7fT':' '-;'71:';.. 7";;"t::i'V' ..........- osoblSCIe (]J;).LLl.!I.(sa lW..~.~ .......................................
.. ... ... ..-r I 1I" I .., .

.
,

.. . b . /1..<......-

- wspo nie z Innymioso aml t..~ 'C,..-;;:;(O ~O

Z ~~~~.;~;~.~~;~~~.~l.~.~~;~~~;;;.:.~~.~~..~.~;~~~~..~~;;~'~'~~';'~~'~~~'~':';;~'~~~~~~':".'.'.~'.'..e~C{.~..~'./ 9.14 ~(

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na-
lezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): ..............................................................................................

: :..~. "~':f!"""'5CD'f::1" ...................

- osobIscle ~ 1...~ .......................... '.' t. ... .....
- wspó Inie z innymi osobami ............................

... ... ... ... II... I ". " I I ...........

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

ft , ~~
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): ~..f r.~.................................................

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

...........
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):........................................................................................................
.. . ..'.1.. II II I" I... ,., I'" .. 1 1 I' ..........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..............................................................................................._.....
... 1... ... 1... 1 I' I... ... ... ... ...

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

VIII.

Innedochodyosiagane z tytuluzatrudnienialubinnejdzialal9?scij,arobkowejlubzajec,z podaniemkwotuzy-
skiwanychz kaZdego~uty.; Jil M t~i7~.b.v:i fa..r~.1...r;, M... .

.. l. ~M....kv.I.~ ~~~ .., ;1 ...t..~..l ..............
...l. "'-~"1r1 1.lu.. ~-~:.:::: .t;...:2....1 ~... ..7 p,

.~.~ f.II..9...~:..::::: .. S? ;1fG..{if.U O
r:I:f?~ ~1.e:.~ ~ ..Qrf.1.l(..1G ................_....

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

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podac marke, mode~ i raj<pro~ukcg)~ trJlf[r"Ci71"GGV...11j"w7.Vi5;;z;:::..lL"2i30.M......
S~.ct.J..cl MQ ~ ~ ~~...;;;::;;:.;(.r ~~, ?....
~r~ l-"".7...& io ro...r57!J;f"i6"i;L Zp...::.~70.c:z;:.'4J~.~t .~.I:l!.. J:1/?.../f:; .l ~..( Ea 0

. L ...f.~:.Q.tl~~c;-: .~2.~......

X.
Zobowiazaniapieniezne o wartosci powyzej 10000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim.zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .............................

'~.~"'''''(J!:f?.~... ó ....-......
t..4 M....

.., , ... I... 1'1 1..... ........

... ... ... ...I"f\.r ..........

. ... ........
... II... I...........

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

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

... ... ... ......
.. ...... ... .......-....
.. ... ... ... ... M....

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

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

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

" ... .-....

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

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

---- ---
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CZESCB

Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: ... t.. ..............

.. II... I I' .,. II' II II II I' II I. II

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie IIczesci A (adres):, ..
,. ...(.t ~.Z~ .............
2. II I' II II.. I. II' II.. II.. II ... II' ... .:::::: I.,. 1 I II II.. I' .., II II'

... 'I f

3. h,..~. 2i~l':r"'''''''''' ................

4.... f. .~..~.'1'i'''''''' ............

Powyzszeoswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

-~ r(M.M' (Ze :)A 1dI 2mG~............................................................
jmiejscowosc,data)

................................................
(podpis)


