OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wdjta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby za rzqdzaj1cej i czlonka organu zarz4dzajqcego gminn4 osob4
prawnA oraz osoby wydajqce decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

bboNre

, dnia

fmiejscowoii)

Uwaga:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq , starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania ,

naleiy wpisad,dq.de$ezy".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynale2noSd poszczegrilnych
skladnik6w maj4tkowych, dochodriw i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsprilno5ci4 maj4tkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4,
Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
W czgSci A oiwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacie
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4ce oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanil sig z przepisami usta\ry z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.619, z 1998 r Nr 113, poz.715 i
Nr 162, poz. 1126,21999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z aft.24h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci
maj4tkowej lub stanowi4cej m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
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Z tego t).tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w
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Posiadam udzialy w sp6lkach

handlowych

naleZy podae liczbg i emitenta udzial6w: _ .

NlE

DOfYCZT

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ 10 % udzial6w w sp6lce:
Z tego t).tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

IV.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy
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V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego od jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, imej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu

w

drodze przelargu
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naleZy poda6 opis mienia
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VI.

1.

Prowadzg dzialalnoii gospodarcz4'z @alezy podat formg prawnq i przedmiot clzialalno;ici):
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- wspolnle z lltntint osobaml

tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w

Z tego

wysokoSci:........
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Zarz4dzam dzialalnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2y podat formg prawnq i przedmiot dzialalnoici):
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- wsp6lnie z innyrni osobami

Z tego

vII.
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tyulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

W sp6lkach handlowych (nanva, siedziba sp6lki): ......................N.Lk...Q9.-t..y.(.?y
-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci: ........................
.......'..'......'..-....
W so6ldzielniach:
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czlonki em zarzq&t(od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t)'tulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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W fundacjach prowadz4cych dzialalnoi6 gospodarcz4:
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-

jestem czlonkiem zarz4dt (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 Aotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podat marl<p, model i rok produkcji):

x.
Zobowi4zania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedy'ty i polyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

czEsc B

1":: ill]::ii:::: ::::1 ::l::lti:" "::::i:'::ll
Iv{iej sce polo2enia

nieruchomoici wymienionych w punkcie II czgdci A (adres):

PowyZsze odwiadczenie skladam dwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu kameeo za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kar4 pozbawienia wolnoSci.

(mie.isco\\osi. data)

' NiesJasc irve skreslii
r) Nie dob,czy dzialalnoSci rvytiv6rczej w rolniclwie rv zakresie produkcjiroSlinnej
i zlvierzgcej.

i

zakresie gospodarstwa rodzinaego
i) Nie dotyczy rad nadzorczycll sp6ldzielni ntieszkaniori,ych
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