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ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie okreslenia wzorów formularzy oswiadczen majatkowych radnego gminy,wójta, zastepcy wójta, se-
kretarzagminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej i czlonkaor-
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, poz. 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

Iny, ki~Qwnik~ ~an9!rtki ~gani .

zacyjnejgminy,
UG,.:...t'-"D G ,,,

P'Jlska Cerokin I

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

- stanowiace zalacznikinr 1 i 2 do rozporzadzenia.

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

Prezes Rady r-.l!in!,o;trów:L Miller

Zalaczniki do rotporzadtenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r. (pOz. 282)

Wpl, O6, GR!!2006
Zalacznik nr 1

WZÓR

1 d M zal. I.
I '-'o b..m __ho.. -- OSWIADCZENIEMAJATKOWE

radnego gminy .f?Q/dr.Q eg~:gf.?{~dnia ...§..!'~/..q§
(miejscowosc)

Uwaga: _

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

2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnvm przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..niedotv.
m::.

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 :;tanio majatkowym obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne.

6.W czesci A oswiadczenia zawB.1e sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESCA .

Ja, nizejp~dPiSany(a),./ZJ.«.S.'td!J.Q,
(
.
\...~(~b(.egk

..:g ...*~f.yz.'-!:.~ :~.if r/!.~ ,
mlona I nazwls o oraz nazwIsko rodowe) ,,/,'~'

urodzony(a) l.;?,:..(2l...l.g~.~r:.~ W Y../f!?. oI?u
.. v 7... ....................................

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

, .~
......................

Ear.J...?.. ~ ,
(miejscez udnienia. stanowisko lub funkcja)

pOzapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr '42,
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.

Zasoby pieniezne:
. dk' . .. d I

.
I k. . Jt:j'cODO

- sro Iplemezne zgroma zone.~ 'fIa ~c& po s lej: 11.-.< :.:,:: :..;;;:;;;....................................
tm.I.UIiC.~4.~::..Q/;f.~.pa.'/..IJ:1.cki$.~~..iJJ1Jf/ f.. y:9 .............

. . 1 1...1.1...... t... ... ... ..,. II 1. 1.. 1 1l. ...

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ...................................................................................................

'I' .fI.,.l.?:Q [,"- r.:e
'

.
,

'ro'

~
' . ...........

--("P. n fl' ~

41:7.~.~~;~; ..6!.:;pf2.I..1:J.~.Y t??:l.ti!fg. ~ ......................

- pa piery wartosciowe: ... '$ ~ .........I.':!.~ ........

. na kwote: ..............

II.

1. Dom o powierzchni: !d/Z m2, o wartosci: J.df?!.!2..t2t2 ,. ................................
I/I. -' -rP. r-- . '/fYJQSC- Jf) ~t

tytul prawny: ..4J1~~'i'C.f?J..(.~ .kJ.~? Q ... LJ:n.~~f::ff&!..;{e ........
2. Mieszkanie o powierzch ni: :::: m2, o wartosci: .............................................................................. . rY'

tytul prawny: .f1(2t."'. .,pS;' Q.Y.1.g h.............

3. Gospodarstworolne: ~ . . Of) h
rodzaj gospodarstWa: ...i21iQ./.'{J.Q.I.:L~;i~.Q.f:!f:; ,powierzchnia: J.,.Q.~J2 q, .
o wartosci: f'J,.f ...d... '11: 1.'g1:.~:Q.w.:Q11..eO'/.6ijf.(J:l)..t2tt..'9..?:rJ !t.f??..fJ..?to:cC2,
rodzaj zabudowy: ::::: , h (1 .,...i'l'.: ...........

tytul prawny: L!!J.~.~f?!.&:.)t.tP.-;,..kJ/SfX2.r..12.~f=i.l!J&~t&&?{dg ................
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: I./I.J........................

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .,ga.r:..rl.cZ" (]l1.tlat2 ki.~ ....

: : "j"q'".Q....W .:.: .........
o wartoscl. ~~. 1' ......................

~:iJ'''''''''''''''' .., 7:; ..,.. '"/[0'" ...............
tytul prawny: /.!7J..~.~.~..f.hWY.: l:!.~.f??.fl1.Q;J.0LW.ffil 1dQ ............

Ol f 8 Ol Ol.. Ol Ol""" .............

III.

1. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiebiorców, wktc.
rych uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udziatów:

LJ2.!.~f: dQ.H.C.i?f ............ff ..: ............
Ol Ol ..Ol Ol Ol Ol ...

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10%u~

~
' w spólce: u......

...l:?:2!.:f: ..e.f??/ .....

Z tego tytuluosiagnalem(elam)w rokuubieglym ~~~w wysokosci: ...........................................................

2. ;~:::~::..~~;;~;:;:~~~~~.~~~::~~;~&:.a:;:~~~:~.;;~~;.;.;;;;;~~~.~~;.i.~~~;;;;.::::=::::.::::::::::.

"m~'~'"'''' "b~~
'" ..............

~ ..C~ .....
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dó ód 4wysokosci:............................................................

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

--
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IV.

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

Lr.l.!~.~ C?t.Q.:fft,Cil;t ...............................
.l" , ... ta "1. ,. , ,; I... fi I ... fI. fI Il I tl.

. t tl..t Il t, t... t._ ,l' Il tl t ,t Il ., t... t. Il ..,.. t., tl t.. t ,.. l' ..........

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

Il fi' , fI tl. tl'..' t,. t...,. ........

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

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

/.111.:e d.Qk C:2f' .........................
...(;l .........

Ztego tytuluosiagnalem(elam)w rokuubieglym dochódw 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 zwiazkówlubod komu-
nalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mie-

nia i date na bycia, od kogo: . ..; ...~7j.Z .................................

..t:r.l{..e .O'U.W;.'ft:ay ....
(;... .........

... ... "................
...... .....

VI.

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

.. .:. .:. ;; .do?; ................
- osobIscle m... ,t:!:; ''21'' c..~.. ..........................

.. ~ : ..:.. .: : .;:.e .."O'[;;C'~""" ..........
- wspolnle z Innyml osoba mi m. fQ.t...(j'7 ......................

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

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

:..~ ;; ::JJ:

~
..~ ......- oso bIscle ... .tn... .E;; ~ .. ...~ .......................

.. .;... .1.-:ij..

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

- wspólnie z innymi osobami jJ2.,.(/;; til.C:Q.. .C~............................................................... ... '" ... ... ......

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

VII. . .. . ~....................................................................

Wspólkach handlowych (nazwa, siedziba SPOlkl~~.~ cQ!Q.&c%f.......................................................
~ .: ... ~::::::~:::: .::', ...?!:.: ...........

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ;;;;;e. ~ ~... .c.ik!I...............................................................
~ .?'..~.~ ;/v
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): "'(l!.{.~ d..qfr(,..............................................
II , II ... ~ II II II ~

~
. , ..................

, IQ.
- j.~~~~=.~~~.~~.i.~.~.~.~.=~:~~.~::~~j.::~.~:~.~~:~~~~.::::::::::::::~=:::::::::::~...1..~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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-

skiwanyc.b~~.deg tytulu: 'h::'" 71' .;:;;,..: .6 ............
.. ../::... f?l.. . ..~ j(,t!kt:t(? :..fi:.Q..../.1.1 .

~
... !..1....~.. ..............

.E:/r.rJ~ . .ca &j~Q. .../t;/Zf.fjf?~. ..JI..'l!1.:-. JI.~..2.s:f? .............
J!./.'f?;/j .2Q. dnEj?e ~. J5.'L .........

~!!:J.P../;{.[;? -::..~e{(!l.e&U.e.::: ~Q Ll. ...................................
.~cl2f?[;/... fiif /{{?L~i.!: .~!..r.~. ...................................
P'IrJOt1lC!.. -Ql;/ecaue ;Jh~Q , 1;8>0
c(cz o/JA'eY.iQ~ jX?I'Q -~e I--fQrlAJ~ ;lf?12IX.

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

podac marke, model i rok produkcji~ ~. ~..........................................................................6.Q.f.f:e!(?.~~ Q..f.Q.. ~.€"??f?:.~t ..Nt.~...~ ..~ """
)l;

'" .........

/VO "O. ~_1. -/' --rP /') 'jJ-
,a. ':...t;.cf?:f..f&..kC ; 'Mo ..4J1.Q.e.~. i::c.1::~ Id'.If29..6J2. ~ /.2J2§!f~ . . ~~!'9.

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

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

X.

Zobowiazania pieniezne 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): .............................

....... ........... .. ... ......... ... ...b'" .. .... .... ..... ....... ....
L!1.C:.e aLQt;;f-r;~ ............

'" II.. II1'1l... ... .... v L. ... ............
... .........

..........
". ...,.. ... , ". ......,., ", , I t. ,...........

1t.. ... , ...,.,... ... "....

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

,.. ... ...,. ... , , '.' ..,..., ...

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

... ... " ,. ... , ' ,.. ... ............

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

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

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

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

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

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

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

... ... ... ... - ... .............

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

--
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czesc B

Adres zamieszkaniaosoby skladajacej oswiadczenie: ..........__ ...~..-- ,................

l' ... II 1l. II 11.1 II.,... lo .__ _ 1__ .,. 1...1 l. II l'" ... I"" I" I" II II I'

Miejscecolozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie IIczesci A (adres):

1. ,_ --." . II t .., , , 1... II I' I' ...................

2. t. '..1 IIII11...t ".. t I. " t I III..... .., ."." ..." " "". " "" ..." ...

3. .. ... ......" "" """ ".... ...... "............

4. . ... "..." ...""... ".. ... ". ...

Powyzsze oswiadczenie sldadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieniawolnosci.

.7!Q.t.~t.t&.1(}~fl/j/0f! ~..!c!..:.c!:.r;Q§f,
(miejscowosc. data)

'J lO . /

:~fQ~.~1................
(podpis)

---


