oSWIADCZENIE MAJ,TTKOWE
wrijta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajacej i czlonka organu
zarz4dzaj4cego gminn4 osob4 prawnQ oraz osoby wydajacej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta

(miejscowoSd)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotvczv".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid p.rynal"ZnoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzari do maj4tku odrgbnego

i

majqtku

objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotycry maj4tku

w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

6. W

czgSci

A

oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne,

w

czgSci

B

zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

czqsc

A

Ja, niaej podpisany(

a\, ........(.!?.':.r..1.?.1.?.(.........Q,a.r.t.#.1.!1t!t....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

c9?

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z
1998r. Nr I I 3, poz. 715 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, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
poz. 558, Nr I13, poz. 984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z afi.24htej ustawy
o5wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w

II.
l.
2. Mieszkanie o powierzchni: ..... rn'. o wartoSci: .:!'.'........

(r.t*t;

tytul prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy:

...2..r+.

.4,.e.<.*.......

Ztego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:

(?

o wartosci:

tytul prawny:

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbE i emitenta udzial6w:
,a.t,
"""" "'
"""r"

tt't

IV.
l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

..f*'.<....

1........

,

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek.
odrgbnego)

z

wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku

od Skarbu Paristwa, innej

pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............
o, ,

A-' t

O<

vI.
l.

Prowadzg dziatalnoSi gospodarcz{ @alezy podad formg prawn4

i przedmiot dzialalno5ci): ..............
-

osobi5cie

..*ttt...../.

.".r.............

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci(nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):..nk..

.

)

- osobiricie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

kiedy):
..............tk\t..........,2k .:!.2............
rady nadzorczej (od kiedy):
...*:..'t........ (.2.:2r,....

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od

-

jestem czlonkiem

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................r--.c....... *..e/f........

sp6tdzielniach:.....
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.

..........*:i..... (..r..*z*.......
..*.!*......,t .tt.r............

2. W

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od

kiedy):.

..k:.,.....,1. .k.f...........

Ztego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:......*r--t.c.... .?(t...........
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq:............. :....,{.t(<..+r.r...

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

jestem czlonkiem zarz4du (od

q

.....*.'.,...... .!.tr.............
...*.t....... r.!t.7...........
.....r.-.).t.....y'../.2:tr........

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyturu
zatrudnienia rub innej dzialalnoici
zarobkowej rub zaigt, z

Skladniki mienia ruchomego

^":n;.,::,:t":::::o-^^u

Zobowiqzania pienig2ne

o

o

wartosci powy.ej 10.000 ztotych

(w

przypadku pojazd6w

markE,^modet i rok produkcji):
...(.!..s.a.H!.(,.......?-e.t:t./..:tr...........

wartoSci powyzej 10.000
zlotych,
poZyczki oraz vrarunki.
najakich zostaly udzielone (wobec
kogo.

w tym zaciqgnigte kredyty i
w zwiqzku z jakim zdarzeniem.

t97

