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oSwrnuczENIE MAJ,trKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu
zarzqdzaj4cego gminn4 osob4 prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta

(rniejscowoSi)
Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczerrie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego rvypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleinoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6rv

i

zobowiqzaf do maj4tku odrgbnego

i

majqtku

obj gtego malZeriskq wsp6lnoSci4 majqtkowq.

{.

OSrviadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku

w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 rvierzytelnoSci pienig2ne.

6. W

czgSci

A

oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne,

w

czgsci

B za6 informacje

niejalvne doty'czqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
n

ieruchonroSci.

czusc

^

L2{

(miej sce zatrucln i eni a. stanowisko I ub f unkcj a)

2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowaclzenia
dzialalnoSci -uospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczrre (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 2OOOI.Nr 26, poz. 306
oraz z 2002r. Nr l13, poz.984 i Nr 214, poz.l806) oraz ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o
samorz4dzie tminnym (Dz. U. 22001r. Nr l42,poz.l59l oraz 22002. r. Nr 23, po2.220. Nr 62,

po zapoznaniu sig z przepisarni ustawy z dnia

poz.558,Nrll3,poz.984.Nll53,poz. l27IiNr2l4.poz. 1806).zgodniezafi.24lttejustar,vy
oSrviadczam. ze posiadam rvchodz4ce \v sktad malzeriskiej
'uvsp6lnoSci maiqtkowej lut
stanorviqce nr6j rnaj4tek odrEbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

;;";;; ,;.;;;;;;;;
-papiery wartoiciow

r,

..../u.Q1,t........
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2. Mieszkanie o
,t-1

ty'tul prawny:

a,i I l,0,,,L

3. Gospodarstlvo rolne:

h6d i doch6d w rvysokoSci:

4. Inne nieruchornoSci:

i

powierzchnia: .......... .9.!.(........0

t]

o wattosci:

tytul prarvny: ...................

I

II.
le2y podai liczbg i enritenta udzial6rv:

IV.

akcje te stanorviq pakiet rviEksz.v ni2 l0o/o

v.
Nabylem(arn) (nabyl m6j malZonek.
odrEbnego)

z rvyl4czeniem mienia przynaleznego do jego

od Skarbu Palistrva. innej

maj4tku

paristwowej osobv prarvnej. jednostek samorzEdu

terytorialnego, ich zrvi4zk6rv lub od kornunalnej osoby prarvnej nastgpujqce rnienie, kt6re

vI.
l.

Prowadzg dzialalno5i gospodarcz4r (nalezy p

i przedmiot dzialalno6ci): .............
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi

osobami

L..

Z tego tytulu osiqgn4tem(gtam) rv roku ubiegl

.

(..

2.Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) rv roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
l.W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .........t.t.t.1.........
-

jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-.lestern czton kiern rady nadzorczej 1od kiedy): ............,4.!: t..
-

jestem czlonkiern kornisji rer.vizyjnej (od kiedy): . .,..

-

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

-

jestem czlonkiem rady nadzorcze.i3locl

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy

...(.1,.]

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlarn) rv roku ubiegly
3. W fundacjach prowadzqcvch dzialalnoSi gosp
-.iestenr czlonkiem zarz4du (od kiedy):.
-.iestem czlorrkiem rady nadzorczej (od kiedy):..
-.iestern czlorrkiem kornisji rervizi,'lnej (od kiedy):........

Z tego ty'tulu osiagnqlenr(gtarn) rv roku ubieglym dochtld w

VIII.
7aj9(.. z
lJ

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchonrego

o

rvarto(ci porvy2ej I0.000 zlotl,ch (rv pr.zypadku pojazd6w

mechanicznvch naleZy podai markg. model

i

x.
ZobouiEzania pienig2ne

o

wartoSci powyzej 10.000 zlotych,

w tym

zaci4gnigte kredyty

i

