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oswraoczrrurr MAJATKoWE

w6ita, zastqpcy w6jta, sekretarza Bminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcel i czlonka organu zanldzajlcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyine w imieniu w6itat
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Uwata:
1. osoba sktadaiqca olwiadczenie obowiQzana jest do rgodnego z prawdq, starannego i zupelneto wypernienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym prrypadku rastosowania, naleiy wpisad ,'nie dotvczv".
3. osoba skradaraca ojwiadc:enie obowiqzana iest okrejlid pr2ynaleinoid por..."g6lny.h--rlf,dn-ik6*
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiQtku odrebneto i maietku oulqtego maEeriitq wsp6rnorciq

majitkowq.

4. O6wiadczenie maiQtkowe dotycry maiatku w kraru i za granicQ.
5. Oiwiadczenie maietkow€ obeimuje r6wniei wierzytelnojct pieniqine.
5. w czeici A oiwiadc:enia zawarte sQ informacie iawne, w czqici B rai informacje
zamieszkania skladaiqcego oJwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomo{ci.
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nieiawne dotyc:rce adresu

A

niiej podpisany(a),.............

urodzony(a)
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..trudn ienia, stanowirko tub funkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o ogranicueniu prowadzenia
dzialalnojci
tospodarczej przez osoby perniace funkcie pubriczne (Dz. u. z 2or7 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (oz. u. z 2oL7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w skrad mariedskiej wsp6rnoici maiEtkowej rub stanowiqce m6j
majatek odrebny:

Zasoby pienieine:

- irodki pienieine

zgromadzone w walucie potsrie1,........o/.. ..d.os..
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- irodki pienieZne

zgromadzone w walucie obcej:
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1 Dom o powierzchni
2 Mieszkanie o
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.. m,, o warto6ci:

powierzchni:
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tytul prawny: .......

m2, o wartoSci:

3 Gospodarstwo rolne:

powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa:
o

wartoici

rodzaj zabudowy

tytul prawny:
Z te8o tytulu osiqgnqlem(qla

h6d i doch6d w wysoko6ci: ................

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: ......................&t.C.-.-...
o

a/u*t

wartoici

qftul prawny:
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Posiadam udziaty w sp6lkach hand lowych
-.

-
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liczbq iemitenta udzial6w:

-
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udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: .. ......./tJ-(........
Z tego

Mulu osiqgnetem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:
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Posiadam akc.je w sp6lkach handlowych

t)

akcje te stanowiQ pakiet wiekszy
Z tego

nii

-

naleiy pofaf liczbq iemitenta akcji:
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10% akcji w sp6lce
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tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci
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Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku odrqbnego)

od skarbu Pa6stwa, innej pa6stwowei osoby prawnej, jednostek

samorzqdu terytorialne8o, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: " " "
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1. Prowadze dzialalno(i gospodarczq'(naleiy podat formq
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miot dzialalno6ci)
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z teso tytutu osieBnarem(qram)w roku
ubiegrym pnychoJ
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2' zanEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem
przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci
(naleiy podai formq prawnq i pnedmi",
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z teso q/tutu osiEsnqrem(qram) w
roku ubiegrym
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1. W sp6lkach handlowych (nazwa,
siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

........h.(.(.

.

......n.*.... .../*.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... ..a-t.(..
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z

..'.-/)r.c..

tego Mulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym
doch6d w wysoko6ci:

...atY...,....

.

2. W sp6tdzielniach:

0t1...........

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ........ttu:c.........
-jestem czlonkiem rady nadzorczej, (od kiedy) : .....,..t1t.C..........
-jestem czronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.......
Z

7?

!!.1.c

tego tytulu osiQgnElem( qtam) w roku ubiegtym
doch6d w wysokolci

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnojd
gosp odarczq:

ni(.
-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej
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(od kiedy);
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tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubi eglym doch6d yr tYysoko 5Cr
.....o.t.t.........
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lx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10

OOO

-

zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
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x.
kredyty i poiyczki oraz
lobo*iq.ania pienieine o wartosci powyiej 10 o0o zlotych, w tym zaciagniqte
*.rrnli n. irti.n z;staly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w iakiej wysokosci): .....
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