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SwrloczENIE MAJATKOWE

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu
zarzqdzajAcego gminn4 osobq prawne oraz osoby rvydajacej decyzje
administracyjne w imieniu wrijta

(miejscowoSi)
Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 ttnie dotvczytt.

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego

i

maj4tku

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku

w kraju i za granic1.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigZne.

6. W

czgSci

A

oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne,

w

czgsci

B

zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czQsc A
(imiona i nazwisko o

po zapoztaniu sig zprzepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce 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 113, poz. 984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej ustawy
oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub
stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papierywarto5ciowe:.............. .9-.....
...... na kwotg:

II.
l. Dom o powierzchni: ....

.....

^u,

o warto5ci:

tytul prawny: ........
2. Mieszkanie o powierzchni.....12, o wartoSci:

4. Inne nieruchomoSci:
I

powierzchnia: ......................
o lvartoSci:

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych

- nale|y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

.nxe........

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

v.
Nabytem(am) (nabyt m6j malZonek,

z

wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
odrgbnego)

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

VI.

Ztego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegl

VII.
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

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

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztego ty,tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

-

..

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.

-jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od ki
-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w
3. W fundacjach prowadz1cych dzialalnoSi
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg{ z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

waftoSci por.vy2ej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

x.
Zobowi4zania pienig2ne

o

waftoSci powyZej 10.000 zlotych,

w tym

zaciqgnigte kredyty

i

pozyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem,
w

jakiej

r.r

ysoko(ci ): ...........

