/1/
oSw raoczE

Nr E

MAJ.trKowE

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu
zarzqdzajqcego gminnq osob4 prawne oraz osoby lyydaj4cej decyzje
administracyjne w imieniu rv6jta

(miejscorvoSi)
Urvaqa:

l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

obon'iqzana jest do zgodnego

z pra$,d4, starannego

i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.,leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 prrynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowi4zari do maj4tku odrgbnego

i

majqtku

objgtego ma lZerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

{.

OSu,iadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku rv

kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6rvnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czg5ci A o5lviadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B

zaS informacje

niejawne do(vczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZqSC A

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(rniej sce zatrudn i enia, stanowisko lub f unkcj a)

0rls

po zapoznaniu sig z przepisarni ustarvy z dnia

2l

sierprria 1997r. o ograniczeniu prolvadzenia
dzialalnoSci -uospodarczej przez osoby pelniqce tlnkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. po2.679. z
1998r. Nr ll3,poz.7l5 iNr 162,poz.ll26,z 1999r. Nr49, po2.483,22000r. Nr26, poz.306
oraz z 2002r. Nr tl3, poz.984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz4dzie gnrinnym (Dz. U. 22001 r. Nr I 42. poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23. po2.220, Nr 62,
poz. 558. Nr ll3. poz. 984.Nr 153, poz. l27l i Nr 2l4,poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy
o5rviadczam. 2e posiadarn rvchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci rnajqtkou,e.i lub
stanorviace moj rnajqtek odrgbny:

I.
Zasoby pierriq2ne:

- Srodki pienig2rre zgromadzone rv walucie polskiej:

...

X+.(-....

...... na kwotE:

II.

l.

Dom o powierzchni:

d.

...... rn'

A,oeua

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

rodzaj zabudorvy:

..

1

.(..

.. powierzchnia: .................. o rvartoSci

:

..(

tytul prarvny: .........
Z tego tytulu osiagrrqlern(elall) rv rokir

4. lnne nieruchomoSci:

;"rn przvch6d i doch6d u,rv)'sokoSci:

o wallosct:

tytuI prawny:

III.
l.

Posiadam udzialy rv sp6tkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6rv:

udzialy te starrowi4 pakiet

IV.
[.Posiadarn akcje w sp6lkach

lorv,""ch - naleZy

podai liczbg iemitenta akcji:

v.
Nabylem(arr) (nabyt m6j rnal2onek.
odrgbnego)

od

z *vlqczeniem mienia przynale2nego do jego rnaj4tku

Skarbu Paristrva. innei paris$vorvej osoby prarvnej. jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zuiqzk6rv lub od konrunalnej osoby pra*nej nastgpujEce mienie. kt6re
podlegato zbyciu rv drodze przetargu - naleZy podai opis rnienia i datg nabycia, od kogo: .............

vI.
l.

ProwadzE dzialalnoSi gospodarczq2 (naleZy podai forntg prawnE

i przedmiot dzialalnoSci):

....

- osobiScie

- 'uvspcilnie z innyrni osobarni

Ztego t1'tulu osiqgnillem(glanr) rv roku ubiegtynt-prz

i doch6d rv rvysokoSci:

dzialalno:ici(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dziatalno5ci):..

-

osobiScie

...

.........Qa*

- wspcllnie z innymiosobami

VII.

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlarn) rv roku ubieglym doch6d lv rvysokoScY:
2. W sp6ldzielniach:
-.f estern

czlonkienr zarzqdu (od kiedy,):.

-

jestern czlon kiern rady nadzorczej 3 1od kiedy):...........

-

jestern czlorrkiem komisji rervizyjnej (od

kiedy):....... Y......C

Z tego tytulu osi4_rlnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d rv rvysok
3. W fundacjach prorvadzqcych dzialalnoSi gospodarczq:.
-

jestern cztonkiem zarzqdu (od kiedy):.

-

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

-

jestem czlonkiem kornisji rervizyjne.i (od kiedy):.

Z tego tvtulu osiqgnqlern(gtanr) rv roku ubieglvrn doclrcid rv r,r,r,sokoSci:...

VTII.
lnrre dochody osiqgane z tytulu zatrudnierria Iub innej dzialalnoSci zarobkorvej lub zajg1, z

6,,c'{ ,l

tl

IX.
Skladniki rnienia ruchornego

o

rvarto:ici pouuyzej 10.000 zlotych (rv przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podac markg. model i rok produkcji): .........

x.
Zobowi4zania pienig2ne

o

warto5ci porvy2ej 10.000 zlotych, \v t)'tll zaci4gnigte kredyty i
po|yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, rv zrvi4zku z jakim zdarzeniern.

t4

