Ur^d Gminy w Zakrzowku

OSWJADCZENIE MAJ^TKOWE
wojfn, zastypcy wojta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy,
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajijccgo
gminm) osobq prnwnq oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imicniu
wojta n i

(miejscowos'c')

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypeJnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa£ ,,nie dolyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okresliii przynaleznosc^ poszczeg61nych sk!adnik6w
majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzeiiskg wspolno^ci^
majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rownie± wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B za£ informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),

/fe/«^
(imiona i nazwisko oraz'nazwisko rodowe)

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 2] sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci
gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr49, 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 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2001 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 N r 2 1 4 , poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad maJzenskiej wspolnosci
majatkowej lub stanowia.ce moj majatek odrebny:

I. Zasoby pieniezne:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej

papicry wartosciowc:

na kwote:

II.
1.

Dom o powierzchni; .5.4???.

2.

Mieszkanie o powierzchni i^ff^.&Cr&*fn2, o wartosci:

3.

Gospodarstwo rolne; rodzaj gospodarstwa: . . - . . ~ y . . . , . , powierzchnia:

m2, o wartosci: 2P#/.£*??/rtytul prawny:
tytul prawny:

o wartosci :
.......................................
rodzaj zabudowy :
tytul prawny:
Z tego tytulu osi^gnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4.
Inne nieruchomosci: powierzchnia:

oLo
o wartosci:
tytul prawny:
III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow:

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:
Z tego tytulu osiaj>na_tem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci;

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

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy iiiz 10% akeji w spolce:
Z tego tytulu osi4gnajem(elam) w roku ubieglym dochod w \vysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie. ktore

/

podlegalo zbyciu w drodze przelargu - nale/y podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

>*

VI.
1 . Prowadze dzialalnosc gospodarcza|2] (nalezy podac form? prawna, i nrzedmiot dzialahiosci):

osobiscie ,.

•'
/ .

wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu os$gnatem(elam) w roku ubiegiym pizych6dTdoch6d w wysokosci: ,..*..

:!»«£(^#....M^

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziatalnosci):
osobiscie
—

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia-gna^em^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki);
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

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

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osi^gnalenXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci
2. W spoldzielniach:
jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

jeslem czlonkiem rady nad/.orezep1 (od kiedy):

jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnafem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: .

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

;."."!.'.".'.".'.".'.':...'.".'..'.'.'.'".:.".'.'.:.'z:"."".""
(fyfte-.

&&$. t&*J

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

,

I-

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlolych (w przypadku pojazdow
median icznych nalezv odac marke, model /rsok produkcji): .......... • • •/ -x .......... -x
Hi

/

4
s

X. Zobowujzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlolych, w lym zaciagni^lc kredyty i
pozyczki ora/, warunki, na jakich zoslaly ud/jelone (wobcc kogo, w zwi^zku xjakini zdarzeniem, w
j.-ikiej wysokosci):

Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zalajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo^c, data)
( I J NiewJasciwe skreslte.
|2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresle produkcji roslinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego,
|3j Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz^cej, w formic i

