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oSwrauczENrE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu
zarzqdzaj4cego gminn4 osob4 prawna oraz osoby wydajacej decyzje
administracyjne w imieniu wrijta

........, dnia /5.?.!.,/.1.1'or.
(miejscowoSi)

Uwaqa:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawcl4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleLnoSd poszczeg6lny'ch

skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzarh

do maj4tku odrgbnego i

maj4tku

objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 majqtkow4.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku

w kraju i za granic4.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W

czgSci

A

o6rviadczenia zawarte s4 informacje jawne,

w

czgsci

B

z:rS informacje

niejan'ne dotycz4ce aclresu zamieszkania skladajqcego oSu'iadczenie oraz miejsca polo2enia
uieruchonroSci.
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(

nriejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja)

1i

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679. z
I 998r. Nr I I 3, poz. 71 5 i Nr 162, poz.ll26, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306
oraz z 2002r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz4dzie gnrinnym (Dz. U. z 2001 r. Nr I 42, poz. l59l oraz. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr ll3,poz.98,:[,Nr l53,poz. l27l i Nr2l4, poz. 1806), zgodniezart.24htej ustawy
oSrviadczam, ze posiadam r,vchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbrry:
po zapoznaniu siq z przepisami ustarvy z dnia

polskiej:

- Srodki pienigZne zgromadzone w
7,

"I Jord l/,-;u

- Srodki pienigzne zgromadzone w

-papiery warloSciowe:

,2.///:/:

II.
l. Dom o powierzcn"i, .../..?.k.....ffi2,

o rvafto5ci: .....

.

tytul praw n y :

// .
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2. Mieszkanie o powierzchni: ..... ffi2, o wartoSci: ......

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

.....

o.t.L.....

.

/..4rry
nia: .................. o rvartoSci:

ztegotytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglynr

,rr;:;;;

; ao.r,'oa w *'ysokosci:

4. lnne nieruchomo6ci:
pow ierzchnia: ............. .....,+.k......

"t-

I ry
2

o wartoSci:

tytul prarvny:

III.
l. Posiadam

podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy w sp6lkach

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni2l0%o udzial6lv w sp6lce:.

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) rv roku ubieglym doch6d rv rvysoko5ci:......

o)r......../n./rry
IV.
l.Posiadam akcje rv sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:
.......

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

4

r..........

J./.// r.**,

/ 7 .....

ni|l}Yoakcji w sp6lce: ............hr)c......."/-4r*

Ztegotytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5 ci:.....|tt.'c.

./-{*r,
(/

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j rnalzonek.
odrqbnego)

od

z

wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku

Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prar,vnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpu.i4ce ntienie, ktrire
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vI.
f

. Prorvadzq dzialalnoSi gospodarcz42 (nalezy poclai formg prarvnq

i przedm iot dzialalnoSci

):

- osobiScie
- wsp6lnie z innymiosobami

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym

lv wysoko(ci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem

dzialalno5ci(nalezy podai formg prawnq i przedmiot

- osobiScie

- wsp6lnie z innyrniosobarni

Z tegotytulu osi4gn4lem(gtam)

w roku ubieglym dochOd u/*ysot<oSci:

.......a.ri /-/2ry

vII.
l.W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego

tytulu osiqgnqlem(glanr) rv roku ubieglym doch6d w wysokodci:

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejr 1od ki

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedl

Ztego tytulu osiqgn4tem(Elam) w roku ubieglym doch6d w
3. W fundacjach pror.vadz4cych dziatalnoSi
-

jestern czlonkiem zarz4du (od

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
-.iestem cztonkiern komisji rervizyjnej (od

Ztego tytulu osi4gn4lern(glanr) rv roku ubieglym dochtid lv

.l

VIII.
Irrne doclrody osi4gane

z tytulu zatrudnieuia lub innej dzialalno(ci zarobkorvej lub zajgi, z

podaniem kwotlzyskiwanyc h

z

kazd,ego tytuttt:

......{J./.hi?r.{k........Q!l,*/!t.......t.f ha?r/:./t"r.1?

pojazd6w

s*r, orz4*lvl.
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x.
Zoboliqzania pienigZne

o

poZyczki oraz rrarunki. najakich zostal) udzielone
w

rv tym zaciqgnigte kredytv i

rvartoSci porvyZej 10.000 zlotych.

)obec

kouo.

u zrvi4zku z.iakirn

zdarzeniern.

jakiej rvl sokoSci): .................... ......n.i.c.........&...tr*,t.................
,/

5

