
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wdjta, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarza.dzaja,cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego gminna.

osoba. prawna. oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wdjta1

(miejscowo

Uwaga:
1. osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^

starannego i zupetnego wypetniania kazdej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryk i nie znajduja. sie w konkretnym przypadku
zastosowania, nalezy wpisad ,,nie dotyczy".
Osoba sktadaja,ca oswiadczenie obowiazana jest okreslid przynaleznosd
poszczegdlnych sktadnikdw majatkowych, dochoddw i zobowiqzari do maja_tku
odrebnego i maja.tku objetego matzehska,wsp6lnoscia,maja,tkowa..
Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju I za gran lea,.
Oswiadczenie majatkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pienî zne.
W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zai
informacje niejawne dotycza.ce adresu zamieszkania sktadaja.cego
oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

2.

3.

4.
5.
6.

i
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z drW21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziatelnosci gospodarczej przez osoby petnia^ce funkcje publiczne
{Dz. U. Nr106, poz. 679, z 1998r. Nr113, poz. 715iNr 162, poz. 1126, z1999r. Mr 49, poz.
483, z 2000 r. Mr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Mr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z art., 24h ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skJad
matzehskiej wspolnosci maja^tkowej lub stanowia^ce moj maja.tek odrebny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:.

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:.



II.
prawny:

tytut prawny:
1. Dom o powierzchni:...:r^£p}lo wartosci: ..
2. Mieszkanie o powierzchncX5ra2, o wartosci:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . . .
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny: ................................................ rrr".
Z tego tytutu osi3gnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w
wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: ^_^
powierzchnia: ............................. • .............. . ........ s

o wartosci :

tytut prawny: ........................................... t

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczb$ emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziatow wHspotce:

Z tego tytutu osi^gnatem (etam) w roku ubiegtym doch6d w .wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spofkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji;

"\\\""\"\\\^^^^

akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6tce:

Z tego tytutu osi^gnajem (e^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:... r

V.

Nabytem(am) (nabyl m6j matzonek, z wyta^czeniem mienia przynaleznego do jego maja^tku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:



VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac form§ prawna^ i przedmiot
dziatalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami.

2 tego tytutu osî gnatemfetam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w
wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia, gospodarcza^ !ub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem
takiej dziatalnosci (nalezy podac forme prawnaj przedRriiot dziatalnosci):
-osobiscie -\M/G/ wOfc. Lf.

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia^najerrXe^am) w roku ubiegtym dochod w
wysokosci:

VII.

1 . W spbtkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy): ...............

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ....................

Z tego tytutu osi3gn$tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spoldzielniach :

- jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia^najemfetam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:



3. W fundacjach prowadza^cych dziatalnosc gospodarcza;

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):,

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -

Z tego tytutu osi^gnajem (etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
r.t^j

VIM.

Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ......................................................

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych ( w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark§, model i rok produkcji): .....................................

t /\ "̂  1

~

x.

Zobowia^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



CZ^SCB

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

., .... ... .,
iejscowosc, data) (podpis)

' Niewtasciwe skreslid
" Nie dotyczy dzialalno^ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych w sp61dzielniach mieszkaniowych.


