oswrADCZENrE MAJATKOWE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz4dzajqcej i czlonka organu
zarzqdzaj4cego gminn4 osob4 prawn4 oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne rv imieniu wrijta

(nriejscorvoSi)
Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawd4, starannego

i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6tne rubryki nie znajduj:1 w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotycz\,".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2noSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzaii

do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego mal2ehsk4 rvsp6lnoSciq maj4tkowq.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkon'ym dotyczy ntaj4tku
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje

w kraju i za granicq.

r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A oSrviadczenia zawarte sq informacje jau'ne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2cnia
nieruchomoSci.

cz4sc

A

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodou,e)

(miejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkc.ia)

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. 7l 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, poz.t806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. 22001 r. Nr 142. poz. l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
po zapoznaniu sig z przepisami ustarvy z dnia

poz.558.Nrll3,poz.984,Nrl53,poz.l27liNr)14,poz. 1806).zgodniezart.24htejustawy
oSrviadczam. ze posiadam rvchodz4ce w sklad mal2erlskiej rvsp6lno5ci maj4tko',vej Iub
stanolviqce m6j rnajqtek odrEbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone rv r.valucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgronradzone rv rvalucie obcej:

...... na krvotq:

II.

2. Mieszkanie o powierzchni:

..--.. m2.

o rvaftoSci:

3. Gospodarstwo rolne:

rzchnia:
z

tegotytutu osiqgnqtem(qlarn) rv roku

4. lnne nieruchomoSci:

,bi.sb';

;;;;;;

;

o rvarto5ci:

;".n* rv rvysokosci:

IU.

l.

Posiadam udzialy w sp6lkach lrandlowych

,0,0,*)r;

- nalely podai liczbq i emitenta udzial6rv:

;;;;;;- o;;;.;-;r; ',* ,u;r,,,0*"'o)o,l^,u;;;.r;'... ...

.

.............'

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:....

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

akcje te starrou,i4 pakiet wigkszy nizlUoh akcii rv spolce:

Ztego tytuhr osiqgnqlem(glanr) u, roku ubiegl5'nr doch6d w rvysoko5ci:

V.
Nabylern(arn) (nabyl mtlj nral2onek,
odrgbnego)

z

wylqczeniem mienia przynaleznego do jego rnaj4tku

od Skarbu Paristrva. innej paristrvorvej osoby

prar.vnej. jednostek samorzqdu

terytorialnego. ich zrvi4zk6rv lub od kornunalrrej osoby pralvnej nastqpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetarqu - nale|y podai opis rnienia i datg nabycia. od kogo: .............

vI.
l.

Prorvadzg dzialalnoSi gospodarczql (naleZy podac tblrnE prawnq

i przedmiot dzialalnoSci): ........ I..
- osobiScie

Z tego t1'tulu osiqgnalem(Elam ) s,roku ubieglym plzvch(rd idoch6cl rv rvvsokoici:

2. Zarzadzarn dzialalnoSciq gospodarczq lubjestem przeclstau,ic ielem pelnomocnikient takiej

dziatalnoici(nalezl podai fbrmE prarvnq i przedmiot dzialalno6ci):.

Z tego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d rv wysoko5ci:

vII.

-

jestem cztonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisjirerviz{ne.j (od kiedy):

Z tego t),tulu osi4gnq [em( glarn ) w loku ubieglynr doch6d rv rv1'soko6ci:

2.W
-

jestern czlonkiem zarzqdu (od

-

jestern czlonkieur rady nadzolczejl 1od

-

jestem czlonkiem komisjirervizl,jnej (od

Z tsgo tltulu osiagnillem(

qla nr )

u

tokLr utriegllm doch6d rv

3. W fundacjach prorvadzqcych dzialalnoSi
-.jestern czlonkienr zalzEdu (od
-.iestem czlonkiem rady nadzorczej (od

kiedy):.....

-.jestern czlonkiem komisl i rervizyinej (od kiedy):................

....

vIII.
Inne dochody osiqgarre z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

rvartoSci powy2ej 10.000 zlotych

(rv przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markq, model i rok produkcji): .........

x.
Zobowiqzania pienigZne

o

po|yczki oraz warunki,

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, rv zwiqzku z jakim zdarzeniem,

na

warto5ci powyZej 10.000 zlotych,

w tym

zaci4gniqte kredyty

i

:,lA-=F

