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RoePonzĄDzElulE PRrzEsA RADY MlHlsTRÓw

z dnia 26lutego 2003 r'

w sprawie określenia wzorów fcrmularzy cświadczeń maiątkowych $so.gg1g, wóita' zsśtępcy wóita' se'

kretarza gminy' starunira'ó*łov, ii*ro*nixa isgnostki organizscvinóilTń"ińv'6soEy z.arządzającai icrlanka or'

ganu zarządzaiącego gminną osobą p'u*''i'oraz osoby ivvdaiąóli óJcyzia administracyine w imieniu wóita

Na podstawie art, 24h Ust.l3 ustawy z dnia 8 mar_ osoby zarządzającej i czlonka organu zar;ądzające_

ca 1990 r. o samor:ąJ'lu óńińnłń rŃ' U' l 2001 r. go gminną 9s9bą prawną oraz .osoby wydaiącej

Nr 142, poz" 'l59'l oraz z eoóz r. Nr zs' poz. 220, Nr 62, óecyzie administracyjne w imieniu wóita

pnz.55ti, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.'1271 iNr214'
pol'1806}zarządzasię.conastępujc:_stanawiącezalącznikinr1i2dorozporządzenia.

$ 1. Określa sig wzory formularzy oŚwiadczeń ma- 5 2' Rozporządzenie wchodziw życie z dniem ogło_

jątkowych: srenia'

1) radnego gminY,

2} wÓiła, Żastępcy wÓjta, sekretarza gminY, skarbnika
grni ny, kie iownłka iednostki organizacyj nei g miny, Prezes Rady MinistrÓw: Ł. Milter

Zalącrni{i do rorporządzenia Prezesa Rady M!nistrów
z dnia Ż6 lutego 2003 r. {poz. 282)

Zalącznik nr 1

wzrn

oswlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy 

..l'. l'E.p. Śr'.r.qP*"...'........, ania .?9,'.?3 .!. 9!.\ r.

Uwaga: 
{ń'iejscowość}

1. osoba sktadająca oświadczenie obowiąztna jest do zgodnego z prawdą. $tarannBgo i rupelnego wyp:lnie_

nia każdei z rubryk.

2. Jażeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastogowanla, należY wpisać -lie doty'

czY"'

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana.iest okr*śłić przynalożność poszczególn1clr skladników Taiąt-- 
l"*v*t', aoci'io;* i iobowiązań do maiątiu odrębnegó i ńaiątku obiętego matżeńską wspólnością ma_

jątkową.

{. oświadclenie o strnig maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.

3. oświadczonie o stanio maiątkowym obeiBruie rćwnież wierzYtBlności pianigźne,

6' W ceęśłi A oświadczenia rawarte rą in{ormacje iawnc, w clęści B:aś inforrnocja niaiawne dotyrzące adre'

*u:amiesik""i" 
"ii"aaiącago 

ośwLdczenia órsz miejs*a polożenie nieruchpmości'

czĘśc A

Ja, niżei podpisany{a}. ...&3fl.t.'. t*.q*+.t '..."P.w..'..Ć oPYł'f/:k'Łł9"ŁJ'
(imiona i nazwisko oraz narwis{<'o rodowe}

urodzony{a} .''}.l.,.9'!l=J*'ę.ry.lh.'......qŚ.6',f .'.'.'..''..' w '...'.*Ęt)kl&'tĘ?'g.łł..---''{+łp.l€""'"""''

.'.'(nY,F-J'.'.!'.l}'.,..''.4Ęłl.lłł....*'l&'\..ł."...')gę&'ks'q'ę..'.g's.;....'.ą.4.8'9t *.:t..?**y:.w"?..:.-..ppp.Ił.N-W

{mieisee zatrudoienia. stanowisko lub tunkcia}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy rdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz' U' r 2001 r' Nr 142'

poz. 1591 orazz2002]iŃ'x, paz.22ó,ru'oipoz.558,Nr.113,poz.984"Nrlśs,poz-1271 iNr214,poz"l806)'

zgodnie z art. 24h t"i usiawyoi*iuJ"ru*, *-i6.iu*"ń'wchodiące w skład n:alżeńskiei wspólności majątkowei

i,'iń ituno*iące mói maiątek odrębny; i



Dziennik Ustaw Nr 3łt * 2220 * ?oz.2B2

4.

przychÓd i dochÓd w wysokości:

o wafrości:

tytul prawnyl

-2
NgtV

^r'v-. 
4.

Posiadarn udziaty w spÓłkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw w ktÓ-
rych uczestniczą takie oscby * naleźy podać liczbę i emitenta udzialÓw:

ej Ąu""""""""1

IL

1-

Z tego Ętutu osiągnąlem{ęlam) w roku ubiegiym dochód * *-l'!)ft;:'-_dł p



?az.282
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lv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych r udziałem
rYch uczestniczą takie osoby * należy podać liczbę i

gminnych osób prawnych lub preedsiębiorców, w ktÓ'

ernitenta akcii:

'........,',..'.''........'......'...'......'...n^".'t-....'......d-,.0{.T:1\. U'

v,

Nabytem{ami {nabyt mÓj małżonek, z wyłączęniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego} od Skar_

bu Panstwa, innej państwowei osoby pr.*n*i, iedncstek. samórządu teiytorialnego. ich związłów lub' od .komu-
nalnei osoby pra*nei'iauóp"ją** rniónie, ktoió poategato zbyciu w drodze przetargu * należy podać opis mie-

nia i datę nabycia, od kogol

'':' :': ''''' ' ''.."'''': Ń'Ł ' 'd"j'kl,f'
t.,

vt.

1" Prowadzę działatnośĆ gospodarczQ (należy podac formę prawną i przedmiot dziaialności): ""''"""''"'

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spÓice:

Z tego 1r;.iułu osiągnąlem{ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości: """'""""'" /

,;;,*;; ;;;;;;;i;;;*;; ;;;;;;;;; ;;il;; ; ;;.;il;;;;;;:' - -:' - -- ::" ::
2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub iestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności {na-

leży podać forrnę pr*Wną i przedmiot dzialalności}: "'"""'''"'""'"""'"'"i"''

Z tego tYtulu osiągnąlom{ęlam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości: .'"""'"'"""'
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

ZtegoĘtutuosiągnąlem(ętam)*offfij;:i;f.*wysokości:....k.g.''ooo,,,.,o.0,.,....Łłł'

vilt.
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crĘsĆ B

Powyźsze oświadcr*nie skladarn świadomy{a}, jź 1a podstawie sft. 233 * 1 Kodeksu karnego ra podanie nie-

prowdy lub eatajenie prawdy grozi k*ra pozbawienia yvolnoścł.

L. r Ę rr )'? r cr- .'''..'.?.9.'9..9''.1.9.tlt.......,......D'.....!,..i........,.,
{miei*cowość, data}

U(q^^- O.^^rt <.



ZAŁĄCZNIK NUMER 1

CZĘŚCApunkt II-4-cd
INNE NIERUCHoMOŚCI
Powierzchnia:
c) 2730 m2

d) I7I m2

e) 1344 mŻ

D 22I5mŻ
g) 4698 m2

h) 367m2
t) 210 m2
j) 2283 mŻ

Wartośó:
c) 55 000,00 PLN (pięódziesiąt pięć tysięcy złotych)
d) 5 000'00 PLN (pięó tysięcy ńoĘch)
e) 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)
0 35 000,00 PLN (trzydzieści pięó tysięcy złotych)
g) 50 000,00 PLN (pięcdziesiąt tysięcy złoĘch)
h) 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych)
i) 2 000'00 PLN (dwa tysiące złotych)
j) 50 000,00 PLN (pięódziesiąt tysięcy złotych)

Tytuł prawny:
c) własnośó odrębna
d) własnośó odrębna
e) własnośó odrębna
f) własnośó odrębna
g) własność odrębna
h) własnośó odrębna
i) własność odrębna
j) własnośó odrębna



ZAŁĄCZMK NLMER 2

CZĘŚCB
Miejsce połozenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A- cd

c) 44-3OO Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki 477n72)
d) 44-300 Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki28561172)
e) 44-3OO Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki2288lI92)
t) 44-3OO Wodzisław Śląski osiedle Kopernika (numer działki22gIlI9O)
d aa-300 Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki22941192)
h) 44-300 Wodzisław Śląski osiedle Kopernika (numer dziaŁki3106lIg2)
I) 44-3OO Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki3IO7lI92)
j) 44-300 Wodzisław Sląski osiedle Kopernika (numer działki25991173)


