oświtdc€.ia nljątkN.
pŹepi$w
skutkiemp@ sejnu RP v ośatlió mi6iącach2oo2.'byłouchs€lfiie noqch
egdacjmi. posre@no loąg
mtykorupcitrych' vr' pońMmiu f dotrhcŃvyni
podeiotov obowiąrrych do składaniaośłildcDd Mją&oNych o@ @zyg]owo z
j* i loMatu
ut'jroeniaich tr€]ści'z.óBo k'ebMicy je{tnosletoĘeiacyjnych gniny

abo łąż!i mstdi do żobja oświadEń o swoiń stanieńająldo*yń do 30 kv7ietia
2oo3'.- w€dług stanum dzień 3] grudda2oo2..obowiązekstladaia ośPiatlc2lno sŃiń
sktadaóŚię j. będzieco rctu do 30
s1a!i9majątkosymńie ma chekeru jednoM{€go
l.

Podlrił!

pnwb!

. 6tawa z dńia 23 liŚtopada2oo2r' o dimie usraNy o @oŹądzie 8nimyń oE o
ni&i€ niekórycn imych Blawa @ąU- z 2002r'N! 2]4' poz l80ó)
. ozpoŹądzenie PErcŚa Rady Ministrów ż dria 26 lulego 2o03L w spnwie okFślenja
worów fomdaŹy ośMadcrcńnajątkolvychńdnego gfuny' wójlĄ uśęp.y wóJ&"
(Dz.U.
sekclaż gnńy' Śkdbnika gniny, ldłowoka jedńos&ioĘsizcyjnej gniny (...)

z 2001r.N.34, Poz 282),
' rczporządeli€ PMe$ Rady MińsEów z d.ia 26 lń€go 2oo3!' w spEwie okeśl€nia
ńdneeo poMatu,.f,łonkadfądu pÓwiaq
mająlkowych
Móv
fo@UlaŹy oświatlcz@
(...)
*kret.@ powia.lu,skebdika powiatu,kidoMika jednos&i orgeizcyjn€j powiafu
(Dz.U. z 2001!.Nr 34,Poz 283),
gospodarcuj
l us1awaz dnia 21 si€Ęńa l997r' o oe@icmiu prwedrnia dżialalnoś.i
pŹeżo$by petojąc€ fiDkcjelublime (Dz'U. f l99?i Nr 106.poz.679' os|.m. Dz]]. z
2002t,N. 214,Po2.1806)
z.krtg pmdńiotoły ośqildadh b.jąrkowego
2.
oświadcz€niemająikow pÓwimo zwi@ć infomrcje dotyc24e nająlku o&ębn€go oE
@jątku objęte8ońaŁeńskąwsP'lnoś.iąmająikową
Mai.t€k sbólnY
zgodnie z oń' 3l i futęlnimi Kod9tsu ńdzimego i opiekuńcegowsŃlnośćmjątkoM
ob€jńlje dorcbek nałżon}ów,czyli pŹ€dńioly fub',le pffi Ech ł c6ie t$fuja
{Ęólnościusiamwj. rł sMgólności dorcb.k rcntwoŹą:
osbiście pŹef
1) pobm€ $ynagodzenie b ptłą w a ime ulugi świadczone
kóEgokolwiek z'Elżo!ków.

z ńatżonków'
2) d6hody f majątlowpólnego, ja} óMież z odĘbego najątkulożdego
Maia|€k odebnv
zgodnie z alt' 33 Kod€ku

rcdzińego i opiekŃ%go, o&ębny mająlet kafdeeo z

l) prednioty mjąttowe nabylĘpred poBlaniem {ŚŃlnÓŚ.' Bt4wowej'
dŃwiaę. chyb ż.
2) p*lmioty rojątkow nabt€ pŹez dzi€dziczoje, apis ]ub
lub dmzńca ine*j post.nosł.
Śpadkodawca
a ptrdnioly
3) puedńioty ńają&owe .abyrę ź śrctlkówuŹyskm}th w feim
v}deEole w dwóchpudda.h po}''dujących'
porZb jednegoz
4) pzednioty ńają&owe słuźąełyłącbi€ do *pokojenia o$biŚ9ch
j€żeli aśĄ mbyt ze ślodlów
5) pzedmiotyńają&ow€ słuĄcedo vykony*da awodu,
nie doqlzy to
nal€żacych do odĘbnegorojątku Earzlilo wykolującegoten 4wód.
jedsk p@dnioów
shzą€y.h do prwadz€nia goŚpodaŃM rlnego 'ub

lub w}avołde
?) pŹ€dńioty lzyst.ne ż t}tułuodszkodoMi& 2 Bzkodząie ciała
nie dotyczy10
rc^toju zdńMa albo z q{ułuudośćucalieni! u doda'ą kżysdę;
jedn'} Mty z .d.hej poszko.lowemu nalżonlowi z powodu calkowit€j iub
albo z powodueiękŚrenia się jego
cfęś.iow€j utEty zdohoścido pńcy ebkowj
pofi€b lnb ffuiejŚena widokówpomddia m pEyszłość'
o$biściepŹez
8) wieŹytelnoś.io {y!a8lo&e!ie Ź pBcę lub iŃe uŚługiśłiadczone
jednegoz ńałżolkóĘ
jedlEgo z
9) pŹedńioty fują&owe lzystee z E,t!łu nagrodya sobhte osiqgroęcia
l0) !ńM

auloBkie tńrcy,

@jontlizaloskiego.

pńM

twórcy ł'nalazkq

Mru

lub

prcjeKu

pogcBgóhycn
oŚoba sklddljącaoŚwia.lcai. Mjątkow określaw !iń pzynaleaość
i najątlo objęl€go
sldadnikówmają&ovych'd@ho<lówi zobowią2'ńdo ńająlku odĘbego
prcj€ktod.w€ów było ńMież Óbjęci€
ńałżeńskąBpólnością ńają&Ną (eialm
takż€ majątku odrębnego{ĘĆ'Lnałżolkaare
ulśesm luedmiotoq!ń oświadczenia
o&tąpionoodlej !rcpozycji)-

3.
lomdare

Infom.cj. ał&t€

ł fonu|'Ź'c|t

stanoMąc€ załąńik do rczpoŹ4dzń konlaet'żujął]łbaeańauslaĘ zgodnj€ f

mjąLtow powimo awjmc ufommie o:
l'1ór}miośwjadcżenie
1) bobsch pidięźńych.
3) udział&hi at(cjachw spó'uochhedlos1th,
4) o nabyciuod sl@bu Państwą imej panstmw€j osobypńMćj. jednoŚet moŹądu
t€$ońa]nego' ich eiązt(ów lub od konualnej osobypmMej mi€nią l(tórc podlegalo
zĘciu w dfudzepŹetargu'
5) dae o pfuvadaiu dfałalnoś.igospod.Ńfęj,
o d6e dorycfąceajmowja slolowisk w spó}k&nhmdloBych'
rebkowej lub ajęć, z
7) dochodlchoŚiqg&ych2 t}tułuzalrudnienialub imej dzia]a]noś.i
podeień k@l uf'tskjwych z r..Łdecoqm]u.
8) ńioju ru.hmym o wrtoś.i pow}źej100002ł.
9) &bowiąanieh pi€niężnych o ł!ńoś.i połxż€j 10 000 zl' w t'm o Eiąll!ętycb
ked}'teh i pożyczlącno@ vrro}rch' B jakich ast,'ly udzielo.e'
Do oświadczniaDależydołąozyókopię PITu (z€bmia a ńk poprEdni) oE w€nfud!ą
jego koEkę (łszyśIow dvóch egzmp|&og\)'
Do piwego

ośPiatlcdja mj4l@wego nal€ł dołącf'ća]b!oaqię'9-g9!9bŁLtę!alri!
aDfuŚ&nia oreWdzenia dzialalnościcosoderci Ceżeli Prcwadzili ją pŹed dnieD
powołmialub zfi ]diienia).
4.

Powd'Die obo'l{'k! zloźĄir ośsi.ilm.i.
obowiąZk 'ożeni. ośwjadcaiamająlkow€gopowŚl4jez chwilaDowołeiana ŚtaloMsko KoĘE ośwjaduenia
ŚIdadasię !p.&b-d9ru4l.Lt!!!!orą

w€dlug s1aN m 3l erudnia

ola popń.tniego o@ w dniuodwołmja* sl'nowiska'
5.

Ar.|iz' ołłi'd@ń

w oświadeeniubająltoł}m dokoNją o$by. któł.! żożono
oświadcaie' osobn lórym zlożonooświadeeniepfuk@ją jęda eg@plaŹ użędowi
o9Ę sldadającej
skarbowemu wł.ściwnu u Nżględu !a niejse zmiBzreia
Ana]ify deych aMrt'th

ośNiadcenjemająlkow€'

Analizy d&lych w oświad.f€nin fujątloBym dokoluj€ ńMież uŹąd skdboły.
lwględliając febmie o *lsokości osiąrDętegodochodu w rckU podalkoł}m (PID
ośMadczńe'
osobyskładającej
Dałżoń}a
ro.hioty dokolujące ealizy są uFaMione

do pońmia

E.ści maliżowe8o

oż rłącrcrej kÓpii zćzmia o sysokośoios'ągnięt€godochodu
oświadc*niamajątkowego
w rcku poda|ko*)t (PtT) z treścąUprednio z,lożónychoświadceń@jąttolych oE
doląqfon'mido nicn kopimi fEzmń o ł'$kości osiąli!ęt.go dochoduw rcku podalkołyń
(PIł'
oświadceEemjąttowe prćchoMj€ 3ięptd 6 lat
Mjątlow
v pf4!ad}u podejurją r osoba sklad.jąca oświailczenie

podałał

m

niep8wdę lub atłła pEwdą podrniot dokonującyfualią? ośłiadcżeEas1slęplje do
e w8lędu M miejscezmieszksia o9Ę
dyt€koń uzędu kontroli sl@bowj ł.taś.iwego
ŚtłattającejośłiatlczEje w Mioskjm o kontmlę jej oświad*nia majątkowgo- w
kont.oIioświad@ia podńioloM, kór' ztoż'łMiosek w tej
odwołmićdo G€reńlnego lNp€ktoa Kontroli skdbow€j'
spńwie pŹysługuje
- do postępoweia w slEwi€ kont.oli oświatlcĄja
PostfuFwaie j€ś sfomalimw€

ptfypadkuodńoły Męcia

mają1kowgosto$je się odpoMedJiopepisy ustały f .lnia 2R Mśnja l99l.' o koftoli
skarborej(tj. Dz.U.r 1999'.Nr 54,poz512*tu).
Podmiot dok.nuj@y alalizy oświadczń Mjątkowyc! (!Źewodniczqpy oleeu
staloMąc€so) w tqajlie do 30 p€zdzimilą

każdegorclo pEdsrasia R'dzić Miara

fujątkowgo lub złożyłj€ po temiń€'
1) o$bach, hóE nie zlożyłyoświadczenia
sfwiddńnych w fualiŹowych oświadcf€nieh nająlkoł'ch 1ł@
2) niepEwidłowości&h
njepńńdlołe oświatlc@ją
osób' któE złoźyly
stwiąd&nymi w ea]imweych
3) dzia]ei&n !.djętych w aiązlo f niepEwjdłowoś.imi
z ich opisn i vykq€b

oświadcmieh mjatkoBych.
6.

Skuiki u.i.ch.ni.

Niąłożeni€ oświadmia mj4tos€go ł tef,Enie powodujeutaĘ ']łMcrcdznia a okEs
ośPi.tlcaja.
do dlis złożenia
od dńią w kó.yB po'ifuo byćz,łożone,
Ni.z,loż€trie oświadcaia majątkowgo w lminje sl(u 'Tje ńMież odvołań.m re
Śl4oMsks Bjpóźó'ej po upływie30 d.i od dnią w któlF

uprynąłt€@in do złoElia

7.

Ni€pĘwdl hb .ioP8l€tność
Poddje nj@Ewdy lub arajeni€ pBwdy w ośMadcreniumająlkoĘm powodujĆ
odpoMedziaIność
m podslaMeolt' 233 $1 Kod€ks kmego Gto, skhdająceaDfue nając.
sł!żyÓa dovód w pogtępowiu sądołlm lub w im}m pośępoweiuplowadenyń ra
lodgtawieUslaBy,mj€
8.

ń€pEBdę lub abja pńłdę' podĘa i!*

pofbawiąja wolności

Jlmość infom.cji

bfommje podee w ośMad*liu MjątkoB}m są jaMe' z ł}Ęcdien
adrcsi€ miszk'nia

infomacji o

składając€gooświadcz€niemajątkow€ o@ o ńięisu potożenla

publilowae Śąw Biuleh/ni€ Infońeji Publi@ej
JaMe infmmje zwute w oświadczedu
(u1aw z dla 6 Wśnia 200lr' o dostępi€ do infomcji publicmj (Dz'U' z 200lr' Nr 12.
!oz.I198).
Do cz@ utwoŹeniaBlP i.fomrcj€ udostępnisśęw si€ci teleinroma'cdej' a w @ie jej
bE&uUdostęPDi!
siędo wBlcu w si€dzibie jednostki
KieoMicy j€dnoŚtćt o€eizacyjnych w trakciepełi€nia fu'lrcji (rc pr&z okes 3 lat po
akońcftniu p€bi€nia fu'ł.ji' nie ńogą lEyjnoMć jałj€gokolłjck śłiadcreniso
chekt€że mjątkoN}n' ni@dpłat'ielub odpłatn9w łlsokościniżJzj odjegoŹecąłjs1€j
waltości
od p.dmiofulub podmiofuzalehego' jeż€li biorąoudziałw ł}doju rcfŚtŹyglięcia
Pojęcie
w spńreh ind'lvidualnrh jego do9cfącychmieli bezpo&€dni v!ł'v m j€go 1.eść'
.tBz,vistej Wności..śwfulcaia i'leży odlieić do jegoł&tości.}t'toł€j' z.ł@ ów nie
dot'lzy nó'!ia p@dniotu lub Usługidostępnychw tmeh publicmj ofa'' l lalĆe !i.
dotyczyPmdmiotów zĘcajowo Pykor4s1yfuycn w celeh rcldMowych i prcmocioych
o@ agr& p'z'aawrb

w kontGrch M działahość
etystycaą

