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yVIADCZENIE MAJ^TKOWE

4gniny, skarbnika gminy, leicrownika jednostidarzadzaj^&ej i cztonka organu-zarzi|dzaj^€egfr
gminia4~'osobq prawna_ ffiaz osoby wydajqccj dccyzjc adminis-trac3^jne w imieniu
*\<r1tai,

,.VA

(mieiscowosc)

(dnia)

1./ Osoba skladajaca olwiadc enie obowiazana jest do zgodnego z prawdaj starannego i zupetnego wypehiienia
3.
4.
5.
6.

nie znajduj%wkonkretnymprzypadkuzastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy'
Osoba skladaj^ca oswiadc enie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladmkow
majatkowych, dochodow i sobowia^zan do maja^tku odre.bnego i majajtku obj?tego maizeriska. wspolnoscia^
Oswiadczenie majajikowe c otyczy majatku w kraju i za granica_.
Oswiadczenie majajkowe pejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czesci A oSwiadczenia zawarte sa^informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladaj%cego Oswiadczenie oraz miejsca poiozenia niemchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)s
(imiona i nazwisko oraz nazwisko
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, pez. 483, z2000r. 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 samorzajizie 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 art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w sklad malzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowiace moj majajtek odr^bny:

I. Zasoby pieni^zne:
-

srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej:

-

srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej:

/*&&... .ff

-

papiery wartosciowe:

nakwot?:
•

1. Domopowierzchni:
(fCf.
ml, o wartosci:
7T7
tytulprawny: w($,Vf*9#
2.- Mieszkanieopowierzchni:^iS>.gU^^^?^f%artosci: ..y.../.
tytui prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ...^V.C...^^.ry^%wierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy: .. /
tytuJ prawny:
Z tego tytuhi osiagnajem(efam) w roku ubiegJym przychod / dochod w wysokosci:
4. Innenieruchomosci: powierzchnia:
./?tVM...Q\&.l~j.Y..3.

o wartosci:

(.

tytul prawny:

in.

Posiadam udziaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

udzia-ry te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:
Z tego tytuki osi^gnajem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:
Ztegotytuiu osia_gnajem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabyiern(am) (nabyl mqj malzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja_ce mienie, ktore
podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: ..
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_
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VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarczaJ2] (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie..
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuiu osiajmajem(?lam) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzajizam dzia*alnoscia_ gospodarczq. lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawna, i przedmiot dzialalnosci):
— osobiscie
-

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^gna_lem(elam) w roku ubieg-rym dochod w wysokosci:

Mm

M
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\. W spotkach handiowych (nazwa, siedziba spdlki):
— jestem czionkiem zarzajdu (od kiedy):
-

jestem czkmkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytuiu osia^gnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
2. W spoldzielniach:

flwt

-

jestem cztonkiern zarza_du (od kiedy):

-

jestem czionkiem rady nadzorczejE3] (od kiedy):

-

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ff^.^.^f...

Z tego tytuiu osiqgnajem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza^:

- jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):
- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osiajmaj:em(§iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII. Inne dochody osia_gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaje_c, z
podaniern kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:
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IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):
*

X. Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^ni?te kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzieione (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):

Powyzsze oswiadczenie skladarn swiadomy(a), iz na podstawie art. 233"§ FKrotfeEsl
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)

(podpis)

[1] Niewtasciwe sikreslic.
[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej t
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
J3] Nie dotyczy rad nadzorczych spofdzielni mieszkaniowych.

zwierz?cej, w formic i

