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"82
RozPoRzĄDzENlE PBEZESA RADY

z dnia 26lutego 2003 r'

wsprawieokreśleniaw*,x:"JT,:iT#"ii:ł'jiT:ili11';:Hff[:ii..1xi':ss1.łiffi'"#fl#ilr.il;[:lJ,Tffł:$:l"-:ilxi-mĘĘtĘ:':i:i':.{Ę:yi*l'"iliłT:sllj';'.*|Ji?r"ffi:'s:l*rf.r;ffi$ffi;iff:l"-:lil'i!'J"i,i'',_1'9,3:::u" 
iednostki or9anizacy1n?jł'li];xi"i*;;yń"'w imieniu wóita

ganu zirząd'"1ą"'go'gti"i 'l'"uą 
p'"*"ą o'"z osoby wydai 

L. ' -^--nAłąi^nei i czlo[ka organu zarządzaiące_
byzarządzaiące jicztonk1-"j9T:i:,''#::*::]

jątkowych:

l) radnego gminY' 
y, skarbnika

2) wólta, zastępcy.wójta' sekretarza 9,T:]
g m i n y, ki e r own r ra"] ei n o str.i o r g a ń i z a cYi n e j g m i n y'

Na podstawie ań' 24.h 11g:.*x''l1'';i.T.l"r; ;:T[ii'"'u-HJffi :ł:^?,:,11,:,"*?'-wydaiącel

"" 
[il"'":TiH #ńil ::iy:yl"' ?:'u;ń 1$? lJ, 3:"ili:' ;l]"il[i'lJvi n" w i m ieni u wójta

i'1 ł H:': ; ;łl il ff;^il'ó'_ ;' lj ł: r :';f'' i'^;;''? ?,
}lJ?;łK;ii?l iJ::ó,iłfiii ff;iliiiŃr 

ztą' _ stanowiące zatączniki nr 1 i 2 do rozponądzenia'
L)U4. JJet

[ói. ióóbi zarządza się' co następule:
5 2, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogto_

5 1. określa się wzory formularzy oświadczeń ma_ 
,.u'l,3.

Prezes RadY Ministrow L' Miller

Zalaczniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

i.j"==i")o l","so żoos r' (poz' 282) 
Załącznik nr 1

WZOR

ośWlAD:r5łt5llł*fl*o*b'k2,dń,p!:..!.?.'??ą 
n, ź

Uwaga:

1. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnie-

nia każdei z rubryk' 
ypadku zastosowania, należy wpisać '.nie dotv_

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidulą w konkretnYm przl

czv".

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana lest określió przynależność_poszczególnych;[1it'[:tt1'::

kowYch, aocno jo]i-i iouowiązan a"'liJńi'l;; j;il;;óó i ńaiątku obiętego m

iątkową. _ __:^ll.....' lzl

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za grantcą'

5.oświadczenieostaniemaiątkowymobelmuierównieżwierzytelnościpieniężne.
5. W części A oświadczenia zawańe-są informacie iawne, w częścl B zaś informacje nieiawne dotyczące adre'

su zamieszkania skladaiącego oswi.o'"I"ni! -ji -i"is"" pótoż"nia nieruchomoŚct'

czĘścA il .

Ja, niżejpodpisany(a)' 'dO W
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t.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: "":'""'-'

il.a.{..Bp-c-.'ł*I.

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

na kwotę;

il,

1.

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: '..-.'..'.......-

3.

4. lnne nieruchomości: ' ]

p o w i e rzc h n i 

^,''....'.''.L'Q..vł+.,.'' 
-'h- n''dJ'

''.'''.'.Ltb,7 ru''łł Eytt !.3.9 r;; -

I ll.

1. Posiadam udziaiy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców' w któ'

rvr:h tlczestnicza takie osobv _- należy podać liczbę i emitenta udzialów:rych uczestniczą tąĘLe osoby l nalezy podac llczoę l emllenla uuzldluvv.

.r€ ęLo.!1r/il """"""""'

2. Posiadam udzia[ w innych pnólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

.. ......... ....\/....1/. ....

udziaty te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spótce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku
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tv.

1. lub przedsiębiorców, w któ-Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych

rych uczestniczQ takienos9bv - należy podać liczbę i emitenta akcji:

...'.........'...'ł^iŁ...... H-o:V' :cl .u.{ł'..'..''.'.lv

2. Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....'-'-.'.

tv

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

Zlego tytulu osiągnątem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .............'.'.

Z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegĘm dochÓd w wr7sokości: .......'...'.....

vl.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą(n9leży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ...'....'..'.''.'

2.

Z tego Ętulu osiągnąlem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........''.'-.

Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiei działalności (na-

|eży podać formę prawną i przedmiot dziatalności): ..''..''.'.'

_ osobiście

Z tego tytulu osiągnąiem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

vn.

W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .........Y.1/re.
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Z tego ĄĄutu osiągnąlem(ętam)'w roku

vilt.

lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwot uzy_

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ztoĘch. w tym zaciągni(2te kredyty i pożyczki oraz warunki,

lx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

:::"':.i ::"" ł:ffiH,}lZ::::il' **;i*,;.!';.'-.: ;i;;!ru;ż;.:::

F.."-
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czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy{a). iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

. tl2.WI(1a
(miejscowość, data)



(!
jJ ip{ o>kosc z ŁOlłf Oo

''?.eYłą.a[łJ e'

flcz, /4Oł>L
/

ź /a}

?-dą <>ztl*lL

olaeń Zo tą"

-,ĘJ/'c'6re7c
/'mc'l'ra'

d^
i 2" 01

UDO P" y łra,r?

r--_,v _ 
I nor< WARTOSC

Urąd Gm nf(r ńska Wieś

29 lMERCEDES EISO 2010 80 000 t2-

2001 i3 000
(JY-EL UL/I\Dn Y Ą1\

MAN TGX 18.400

MERCEDES SPRINTER 3i3

MERCEDES ATEGO iO17

MERCEDES ATEGO 1223

MERCEDES actros

scania

2008 80 000 ! : rI

2002 20 000

1999 20 000

2005 80 000

200'7 1 00 000

2014 350 000

2008 30 000
AT DUCATO

Ż00'] 80 000
0 MAN TGA

MAN TGA 2005 50 000
il

2008 1 I 5000
t2 MAN TGX

NACZEPA FIRANKA 2001 30 000
J

20i0 80 000
4 NACZEPA MEGA WYWROTKA

r^m\i nFtrRtr 6fJ0WR^Z Z OSPRZETEM 2005 115 000

6 ŁADOWARI(A MANITUo

PRASA Do SŁOMY KRoNE

Ż009 145 000

2009 45 000
t1

2009 20 000
r8 ROZMUTNIK OBORNIKA

BECZKOWOZ
Dtr

2009 20 000
19

2002 l 50 000
20 l\\,.,

70 000
2l 7E\Tttr cKT Fpow i I lBoJNl

PŁUC oBRACALNY

MASZYNY ROLNICZE INNE
.)nn

18000
Ż2

Ż2 000
li

2010 35 000
24

20r 1
r95 000

25 JOHN DEERE ó330

2012 120 000
a6

2-l

fo:o

Naczepa SCHMITZ
201 I 230 000

lo1,o ma oanrnnwv -sltszafnl CZV

AUD] Aó 20i0 60 000

2002 I 20 000
?() 20lt I 170000
30 MAN TGX I8,440

Przyczepa carnehl

NACZEPA MEGA

Naczepa tnega

Naczepa schmitzffi

2003 30 000
31

2009 50 000
32

2013 77000
-lJ

Ż0I4 r 43 500
34 {a e&ł!l,31JJ

ną


