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z dnia 26lutego 2003 r.

w sprawie określenia wzorów lormularzy oświadcz*ń maiątkowy*łr radnego gminy, wóita, z8stępcY wóita' se"

kret*rza gminy, skarbnika gminy, rierowni*a 1Jnostti cr|anizaeyinei gminv. o.sopY :arządz*jącei icrłonka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p'"*ni'o*' o'nly ivdaiąćli óecyz1* administracyine w imioniu wóita

Na podstawie art. Ż4h Ust.'I3 ustawy z dnia 8 rnar- osoby zareądzającej iczlonka organu zarrądzaiące_

ca 1390 r. o samor'ąJ'l" g;;ińv*-rŃ' U. r 200'| r. 90 grninną ?s'obą prawną oraz .osoby wydaiącej

Nr 142, po:. 1591 oraz z eoóz r' Nr z:' poz" 22b, Nr 62, óecyzie administracyjne w imigniu wóita

poz. 55€i, Nr 'l13, poz' 984. Nr 153' paz' 1211i Nr 214,
poz..1806}rarządzasię,conast?puje:*stanowiącezalącznikinr1i2dorozporząd:enia.

9 1' określa się wzory forrnularzy oświadczeń ma- 5 2' Rozporządzenie wchodei w życie z dniem ogło"

jątkowyeh: sŻenla.

't) radnego gminy,

2} wÓ|ta, zastępcY wÓita' sekretarza gminy' skarbnika
gńiny, ki eiownika ied nostki organizacyj nej g miny, Prezes Rady MjnistrÓw: Ł. Milłer

Zaląclni('i do rozponądzenia Prezesa Hady Mini3trÓw
r dnia 26 lutego 2003 r. {Poz. 282)

Zatącznik nr 1

WZOB .

ośWłADczEIllE MAJ ĄTKoW E
radnego gminy 

.....:3uI.trłł:J....'........, anir , ł2 -Qś,/t,|a.
tlnieiscowośc)

Uwaga:

t. osoba *klada}ąca ośrłiłdczenie obowiązena je*t do zgodnego z prłwdą' stsrannEgo i zupeln*go wypelnia_

nia każdei z rubryk.

2' Jeżeti poszezególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, należY wpisać -nie dotY-

czy".

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest okr*ślić preynalażntlść poszczególnych skladników maiąt_

kowych. dochodów i:obowiąza* oo rilaiątriu odrębnegó i ńaiątku obiętego małżeńską wspólnością ma'

jątkową.

4' oświadczenie o stanie rnaiątkowym dotyczy maiątku w krłiu l za granicą'

s. oświadczanie o stanio maiątkowym obejnruie również wierzytelności pianięine.

6. \łł częśłi A oświadczsnia za*rańe *ą inlormac-io iawnr, w częścl B Ełś informacje nieiawne dotyczące *dre'

su zgmieszk""r" 
"ri"u"iącęgo 

oświadczenie óraz miejsca potożenia niaruchorności'

Dziennik Ustaw Nr 34

urodzony{a) ..........."..il

{nxł€isc{r :'atrud|lienia, stsnowisko lub {unkcjł}'

po zapoznaniu się z przepisami UstąwY zdnia 8 marca '1990 r. o samorządzie gminnym {Dz' U' z 200'l r' Nr 'l42'

poz. 1591 orazz 2002 ''Ń;ń' 
poi. z:o, nr6i poi. sss, Nr,1'l3, poz.984' Nr ts:, poz. 127'| iNr214, poz' i806}'

zoodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam' * pi.iic"ńwchodiące w sktad nlatżeńskiejwspólności ma.iątkowei

rr.ir,l iti"ó*iące mój'maiątei odrębny: i
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L

Zascby pienięźne:
* środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiei: ."''....

.2
ffi-cęp..Łl'..'

H,

't.

)

?

*;;;;;*;;;;;; .ffi;i da/,42 jt//
na kwotę:

tytutprawnv.,/ł,.,?"aIłłĘ.!r,*:-.,.",ł^,,/łw.f.,,,'t',,,a,{u'2*..ft:!ł2,€....:...'............

6ospodarstwo rolne:

rod zaj gospoda rstw u,'.,|s)ł'*'(u
!/

o wa rtości : ....'.'' "........ . ; ..'.......'.'...'.u. łśv:ky.u:vk
r o d za i z a b u d owv :',I*":,{, p lR .T'ła,.. k',).Q*-
tytul prawn v, {ń.tan.lt.,.'.l!,ł.'.ffiQ #rrł2 e
Z tego tytulu osiągnąlem{ęłam} w roku un€ót"v*oól

lnnę nieruchomośgi:

;;;, ;; i " .. "". /*,łł*" ! .. h.r. n clrła.ł .{ r. &z k*..... dł,.rłp .il.b.e7lł*a*l&rłrał

tytul prawn v: ..,."...#ł?sł/.ął"ł.ł:.e.ł2ł:n.i'',..'.a..?*.n,y .....;........'.....

''..'...''.'......,.'
l

n.,
1. Posiadam udzialy w spótkach handlowych z udriałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW w kÓ-

rych uczestniczą takie o9oby - naleźy podać licrbę i emitenta udziafów:

udzialy te stanowią pakiet większy niź 10% udeiałÓw w spólce:

Z tego tytulu osiągnątem{ętam) w roku ubieglym dochÓd w wysokości:

Posiadam udziaty w ipnych spólkach handlowych * należy podać liczbę iemit€nta udrialów:,,

-
Z tego tytulu osiągnątem{ęlam} w roku ubieglym dochód w rłlysokościl...'.........".
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tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych r udria|enr gminnych osÓb prswnych lub przełisięŁriorcÓw. w któ_

,u"ń u"'".tniczą takig-os.oby * należy podać liczbę i emitenta akcji;

U/
akcie te stanowią pakiet większY niż 10% akcii w spÓlce:

Z tego tytułu osiągnąlem{ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości: ''"'""""''""'"

2. Posiadam akcje w innych 9pó$ach

./}r r| u'... ..(łd,1t;, :
handlowvch * należy podać liczbę i emitenta akcii: '""'"'"

Z tego tytufu osiągnąłemtęłam} w roku ubiegłym dochÓd w wysokosci:

vt.

1. Prowadzę działatnośĆ gqspodarczQ (należy podac formę prawną i przedmiot dzialalności): ""'""'""'"

2.

- wspolnie z innYmi osobami

Z tego tytulu osiągnąłem{ęlam) w roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysoktrści: "'"""'"'""'
zarząoru1n dzialalnoŚcią gospodarczą tub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności (na-

leży podac forrnę pra\iJną }p7edmirt dziatalności}: """"'"'""""'"'"""""'"'
.ril./{::

* osobiście

* wspólnie z innymi osobami

Z tego tYtułu osiągnąlom{ętam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: .""""'''^'"'

Yil.
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* jestem cŻlonkiem radY naduorcze| tod kiedy}: ......ftł.łł2.....'"a/.{7.cł /
* jestem c:lonkiem komisji rewizyjnej{od kiedy): ......-{r./.ł.ę..'.t{".'ł;.r:.:l. . . -...'.".(//
Z tego tytułu osiągnąlem(ętam} w roku ubie

vilr.

tx.

x.
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ctĘŚć B

Pott'ryżs:e ośWiadc[enie skladam świ*domy{a}, jż ilą podstawie art. 233 $ 'i ttod*ksu karn*go za podanłe nie-

piuway lub rat*jani* prawdy grazi kara po:bawicnia wolngś*i'



?*Jn /hu >l cilłnh.l t ł
L.P NAZWA V ROK WARTOSC

MERCEDES E180 2010 80 000

2 OPEL CORSA VAN 2007 t3 000

J MAN TGX I8.4OO 2008 80 000

Ą MERCEDES SPRINTER 313 2002 20 000

5 MERCEDES ATEGO 1017 1999 20 000

6 MERCEDES ATEGO 1223 2005 80 000

"l MERCEDES actros 2007 100 000

8 scania 20!4 350 000

9 FIAT DUCATO 2008 30 000

l0 MAN TGA 2001 80 000

il MAN TGA 2005 50 000

l2 MAN TGX 2008 I 1 5000

r3 NACZEPA FIRANKA 200'l 30 000

14 NACZEPA MEGA WYWROTKA 2010 80 000

l5 JOHN DEERE 6620 WRAZ Z OSPRZETEM 2005 175 000

ló ŁADoWARI(A MANITUo 2009 145 000

I1 PRASA Do SŁOMY KRONE 2009 45 000

l8 ROZRZUTNIK OBORNIKA 2009 20 000

t9 BECZKOWOZ 2009 20 000

20 KOMBAJN JOHM DEERE 2002 150 000

21 WYPOSAZENIE SKLEPOW I UBOJN] 70 000

22 PŁt]G oBRACALNY 18 000

!) MASZYNY ROLNICZE INNE 22 000

1A MITSCHUBISHI L 2OO 2010 35 000

25 JOHN DEERE 6330 20l'I 19s 000

26 Naczepa SCHMITZ 2AD 120 000

2',7 Kompleks magazynory -suszarn i czy 20tt 230 000

28 AUD] A6 2010 60 000

29 AUDI A4 CABRIO 2002 20 000

30 MAN TGX 18,440 2011 170 000

31 Przyczepa carnehl 2003 30 000

)Z NACZEPA MEGA 2009 50 000

JJ Naczepa mega 2013 71000

34 Naczepa schmitz 2014 i 43 500
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