OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
H»y, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zorzqdzajqcego
-wejte JLl

(miejscowosc)

(dnia)

UWAGA:
1. Osoba sktedajaca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeJnego wypeJnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolnc rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ^nie dotyezy".
3. Qsoba sktadajara o^wiadczcntc obowi^zana jest okrc^lid przynale±no^ poszczcgolnych sldadnikdw
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i majzjtku obj^tego matzensk^ wspolnosci^
maj^tfcowa^
4. O^wiadczeok maj^tkowe dotyczy maj^iku w kraju i za granica,
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejrauje r6wnie± wierzytelno^ci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ inf<Mrnacje jawne, w cz^ci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skiadaj^cego o^wi^fczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko hib funkcja)
po zapoznaniu sk? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr i 13, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126,zl999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 iNr
214, poz. 1806) oraz astawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214, poz.
1806), zgodnie z ait 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skhd matzenskiej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny :

L Zasoby pienifzne:
-

srodki pienifzne

ne w walucie polskiej:

srodki pioii^zi^ zgromadzone w walucie obc«j:

papiery wartosciowe:

......... ................____........................... nakwot?: ....... .............____....
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1.

Domp jx>wierzchm: . . .w.~T. S: ....... m2, o wartosci: v> ^v.r... /. .c.ytytirf prawny:

..

2. '^^Mieszkanie o powier?chni: . . . .1.... .... m2, o wartosci: .... . / . : t i i prawny:

...tus5p^5i/&trUorc
3.

^

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: Cki^..(^.l^.(^.y powioxchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytulprawny:
Z tego tytuhi osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4.
Inne meruchomosci: powierzchnia: ^

..hu^

...........^^
..,
tytuJ prawny:...
^Xp^yj^J.^^....

IIL
Posiadam udziaty w spolkach hancllowych - nalezy poda6 liczb? i emitenta udziaJow:

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziaiow wspotce: .....
Z tego tytuhi osi^gn^em(^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowydl - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6lce:
Z tego tytuhi osi^gn^iem^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyi moj maJzonek, z wyJ^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odr^bi^go) od Skarbu Pajnst^^, inmjj panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo:

VI.
ospoarcz^ 2' (naiezy
naezy poac
orme prawroj
1 . Prowadze dzialalnosc gospodarcz^'
podac forme
prawroj iprz
przedm iot dziaiahiosci):

osobifcie ..
wspolnie z innymi osobami
Z tego tytuhi osi^gn^iem^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod^w wysokosci:

D0( '

2. Zarz^dzam dzialalnoscig gospodarczg lub jestem przedstawicielem, pehiomocnikiem takiej
dzialalnosci (naiezy podac fonn$ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie.....
...
— wspolnie z innymi osobami

..........................

Z tego tytuhi osi^gn^lem^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
1. Wspolkachhandlowych (nazwa, siedziba spofld):
-

jestem czionkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem czlonkiemrady nadzorczej (odkiedy):..
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z tego tytuhi osi^gn^lem^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
,
2. W spotdzielniach:
/V(^.
-

jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem czionkiem rady nadzorczej[3J (od kiedy):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^
jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^em(^am) w roku ubiegtym docnod, w wysokosci:

VLLL.&y.I

3. W flmdacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^:

jestem czionkiem zarz^du (od kiedy):

jestem czionkiem)rady nadzorczej (od kiedy):
/VX/(jl
Cd-f^ Ckf ri^/
jeston czionkiem komisji lewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gn^em(?tam) w roku ubieglvm dochod w wysokosci:
VIII. Inne dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniem kwotuzyskiwanych zkazc^o tyttrfu^ -

IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pqjazdow
mechanicznych nalezy jxxlac markje, model i rok produkcji):

X. Zobowi^zania pieni?zne o wartosei powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i
pozyczki oraz wanmki, na jakich zostoly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokosci):
—

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

(miejscowo^, data)

(podpis)

[1] Niewtasciwe skreslic.
[2] Nie dotyczy dziafolnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
(3] Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

zwierz^cej, w formic i

