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oSwrnoczENrE MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu
zarzqdzaj4cego gminnq osob4 prawnA oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta

(miejscorvoSi)
Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborviqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
rvpisac ttnie dotvczytt.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynale2no5d poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzari

do majqtku odrgbnego i maj4tku

obj gtego ma l2eriskq wsp6lnoSciq nrajqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowynr dotyczy majqtku

w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W

czgSci

A

o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne,

rv czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo5ci.

czqsc A
Ja. nizej podpisany(a).

urodzony(a)

/'"f/a

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. po2.679, z
po zapoznaniu sig z przepisanri ustarvv z dnia

l998r.Nr l13, poz.715 iNr 162,poz.ll26,zl999r. Nr49, po2.483,22000r. Nr26, poz.306
otaz z 2002r. Nr ll3, poz.984 i Nr 214, po2.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz4dziegnrirrnynr (Dz. U.22001r.Nr l42,poz. l59l orazz2002 r.Nr23, po2.220,Nr62,
poz. 558, Nr I 13, poz. 984,Nr 153, poz. l27l i Nr 2 14, poz. 1806), zgodnie z aft. 24h tej ustawy
oSlviadczam, ze posiadam rvchodzqce w sklad malZeriskiej rvsp6lnoSci majqtkorvej lub
stanor'v i4ce

rn6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienig2ne zgrornadzone w walucie

obcej:

..

.g.

-papiery wartoSciowe:

...... na krvotg:

II.

rodzaj zabudowy: ........

tytul

prawny:

A

Ztego tytulu osiqgnqlem(glanr) w roku ubie-ulym przych6d i doch6d u,rvysokoSci:
,e

4. lrrne nieruchomo6ci:
powierzchnia:

....

......a......

o wartosc i:

III.
l.

Posiadam udzialy rv sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i enritenta udzial6rv:

IV.
l.Posiadam akcje lv sp6lkach handlorvych - nale2y podai

akcje te stanorviq pakiet rvigkszy niZ l0% akcji rv sp6lce: .....

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

z wylqczeniern rnienia

od Skarbu Panstrva. innej

przynaleZrrego do

jego

majqtku

paflstworvej osoby prawnej. jednosrek samorzqdu

terytorialnego. ich zrviqzk6rv lub od komunalnej osoby plar.vnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i date nabycia. od kogo: .............

vI.
I.

Prowadzg dziatalnoSi gospodarcz

q2

(nalezy podai formE prawnq

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiqgrr4tem(glarn) n,roku ubieglym przych6d i doch6d w rvysokoSci:

2.Zarz4dzarn dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstarvicielem pelrrornocrrikiem takiej

- wsp6lnie z innyrni

osobami

e......
'.g....

Ztegotytutu osiqgnqlem(glarn) u,roku ubieglyrn doch6d rv rvysokoSci:

vII.
l.W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba

2. W

sp6lki):

'e...

I

sp6ldzielniach:.....

9.....

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):.

-

jestem cztonkiern rady nadzo rczej3(od kiedy):.

-

jestem czlonkierl komisii rewizyjnej (od

kiedy):.

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlarn) rv roku ubieglym doch6d w rvysokoSci:.......
3. W fundacjach prorvadzqcych dzialalnoSi

gospodarczq:...............

kiedy):.
rady naclzorczej (od kiedy):.......

'9....

g......
'?.....,

'?......
I

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od

e.....

-

jestem czlonkiem

e....

-

jestern czlonkiem komisji rer,vizyjnej (od

kiecll,):.

'e.....

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam) rv roku ubieglyrn doch6d rr, rvysokoSci:....... g....

VIII.
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

Ix.
Sktadniki mienia ruchomego

o

r.varto5ci powyzej 10.000 zlotych (rv przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg. model i rok produkcji): .........

x.
Zobowi4zania pienigZne

o

rvartoSci powy2ej 10.000 ztotych. r,v tyrn zaciqgniqte kredyty

i

poZyczki oraz vvarunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zrvi4zku z jakinr zdarzeniem,

