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oSwrnnczENrE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
j ecl nostki o rga n iza cyj nej gm i ny, osoby zarz4clzaj qcej i czlon ka o rga n u
zarz4dzaj4cego gminn4 osob4 pralvnq oraz osoby wyctajqcej decyzje
administracyjne rv imieniu rv6jta

(nr ie.iscowo5i)

Ulvaga:

l.

Osoba sklaclajqca oSwiadczenie obowiqzana jest clo zgodnego

z prawdq,

starannego i

zupelnego n'ypelnienia l<a2dcj z rubryk.

2. JeLeli poszczegolne rubq,ki nie znajdujq rv konkretnvnr przvparlku zastosorvania, naleiy
'rr';lisa( " nic dot'l,czv".

3. Osoba sklada.iqca oSu'iaclczetrie obowiqzana .iest okreSlid przl,nale2noSd poszczeg6lnych
slilatlnikow' nra.i4tkou'r'ch. dochod6rv i zobor.iazan do majqtku oclrgbnego i nrajqtku
o

bj gtego nra l2eriskq *'s p6l noSciq m aj q tkou,

:1.

4. osrviadczenie o stanie maj:1tkow'ym dotycry nrajqtku

w kraju iza granicq.

5. OSlviadczcnie o stanie m:r.i:ltkowynr obejmujc r6rvnie2 rvierzytelnoSci pienigzne.

6. W czg(ci A

oSrviadczenia zau'arte sq informacje jau,ne,

rv czgsci B zaS infornracje

nieja'rvne dot-vczqce adrcsu zamieszkania sklada.j4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
n

icruchontoSci.

CZb]SC A

W^..
(

0.
(miejsce zatruclnienia. stano,uvisko h-rb funkcja) LD
- LurL
,

e*g

po zapoznaniu siq z przepisarni ustalvy z clnia
dzialalnoSci _sospodarc zej przez osoby pelrri4ce
1998r. Nr ll3.poz.7t5 iNr t62,poz.|26,2t
oraz z 2002r. Nr. I13. poz. 984 i Nr 214. poz
sanrorzqdziegtnitrnyrr(Dz. U. z20Ol r.Nr l42.poz.l59loraz
zZOO2r.Nr23. po2.220,Nr62.
poz' 558, Nr ll3,poz.984.Nr 153. poz. l27t iNl214. poz.
1806). z-eoclniezar:-.24l.ttejustawy
osrviadczatr' 2e posiaclarn rvcltodzqce w sklad nratzerisl<iej
rvsp6lno5ci rna.i4tkorvej lub
stano\viEce rl6j nrajqtek odrgbny:
I.
Zasoby pienigzne:

-papiery waftodciowe: .......0

... na kwotg:

II.
\i

..r)).LC

tytul prawny:

ib

*L.,,;,-,

rodzaj zabudowy:

tytuI prarvny:

lo,un

.

ztego tytulu osiqgnqlenr(grarn) rv rokurbiegrynrlprzy d i doch6cr
4. lnne

nierulchorloSci:

(

powierzchnia:.............. 8......

rv

o waftosci:

r ".'"'

II I.

udzialy te stanorviq pakiet wiqkszy niz

Ztego tytutu osiqgn4lem(qtarn)

'uv

I

roku

akcje te starrowiE pakiet wigkszy nizl0o/o akcji w sp6lce:

Z tego t),tulu

v.
Nabytern(anr) (nabyl m6-i rnal2orrek.
odrqbnego)

z

rvylqczenienr mienia przynaleznego do jego nrajqtku

od Skarbu Paristrva. inrrej paristwowej osoby

prawnej. jedrrostek samorzqdu

terytorialrrego. ich zrviqzk6w lub od komunalnej osoby prarvrrej nastgpuj4ce mienie. kt6re
podlegato zb,vciLr w'drodze przetarglr - naleiy pQdai opis rrrienia i datg nabycia, od kogo: .............

fu'9

VT.

fbrrrrq pra\vn.1

i przed

rn

iot dziala I rroSci):

- osobiScie
- wspolnie z innyni osobami ........

i

Z tego t1'tulLr osiqgrrqlerr(qlam) rv roku

oclr6d w wvsokoSci:

2. Zav1dzanr dzialalno5ci4 gospodarczq lub jestenYprzetlttarvicielerr pelrronrocnikiem tal<iej

Ztego tytutu osiqgnqlenr(glam) w roku ubiegtyrn dochdd rv

VII.

2. W sp6tdzielniach:.................../ytt9.........
- jesten-r

)

czlorrkienr zarzqdu (od kiedy):........

-

jestenr czlonkiem rady naclzorczeji (od kiecly):.......

-

jestem cztonkiern komisji rer,vizyinej (od

Z tego tytulu osi4gnqlenr(qlanr)

r,v

roku ubieglynr doch6d w

3. W fundacjach prorvadzqcych dziatalnoSi g
-

jestern cztonkienr zarz4du (od kiedy):..........

-

jestenr czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......

Z tego tl,tulu osi4gnqlern(Elanr) rv roku trbieglyrn docl

VIII.
Ittne dochocly osiqgane

z tltulu

zatrLldnienia

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego

IX.
Skladniki rnienia ruchomego
rneclranicznych nale2y podai

o

rvartoSci porvyZej 10.000 ztotych

mark

(rv przypadku pojazd6w

Ii

x.
Zobowiqzania pienigZne

o

rvartoSci powyZej 10.000 zlotych,

w rym

zaciqgnigte kredyty

i

po2yczki oraz rvarunki. najakich zostaty udzielone (wobec kogo, rv zrvi4zku z jakin.r zdarzeniern.

*'jakiej wysokodci):

