OVVIADCZENIE MAJATKOWE
wojta, zastgpcy wOjta, sekretarza gmlny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajgcej i czionka organu zarzzdzajzcego gminnz osobz prawnz
oral osoby wydajzcej decyzje administracyjne w imieniu v, , Ojtal
„
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Uwaga:
1. Osoba skiadajzca owiadczenie obowizzana jest do zgodnego z prawdz, starannego I zupelnego wypeinienia ka2.del z rubryk.
2. Jeieli poszczegOlne rubryki nie znajdujz w konkretnym przypadku zastosovania, naleiy wpisae „nie dot'

3. Osoba skiadajaca oSwiadczenie obowizzana jest okreliE przynaleinoC poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodOw i zobowizzan do majztku odrebnego i majztku objetego matienskz wspolnociz majztkowq,
4. Owiadczenie majztkowe dotyczy majztku w kraju i ia granicz,
5. Ch. wiadczenie majqtkowe obejmuje rownieiwierzytelnoSci pieniOne.
6. W cz.S'ci A ciwiadczenia zawarte sqinformacje jawne, w czeS•ci B zaS. informacje niejavvne dotyczqce adresu zarnieszkania skiadajqcego o.Swiadczenie oraz miejsca poloienia n1eruchomoSci.
CZco A
is, niiej podpisany(a),
(irniona I nazwisko oraz nazwisko rodbwe)

urodzony(a)
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(mieisce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

pa z.apoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej przez osoby peiniqce funkcje publiczne (Dz. U. Ni 106, poz. 679, z 1998 r. Ni 113, poz. 715 I Ni 162,
p01.1126, 1999 r. Ni 49, poz. 483, 12000 r. Nr 26, poz. 306 oraz 12002 r. Nr 113, poz. 9841 Ni 214, poz. 1806) oral
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Ni 142, poz, 1591 oraz 12002 r. Ni 23,
poz..220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, NI 153, poz. 1271 1 Ni 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w skiad matienskiej wspOlnoSci majqtkowej lub stanovkilqce mai majqtek
odrebny:
1,
Zasoby pienieine:

— § rodki pienieine zgromadzone w walucie pofskiej: .......................
..........................
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caa2e.2 ................................. .......................
........ ...
.......................

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

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

— Srodki pienleine zwomadzone w walucie obcej: ...................................................................................................

............................
— papiery wartoSciowe .
...............................

....

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

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

....
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1. Dom o powierzchni:

m 2 , o warto§ci:

2. Mieszkanie o powierzchni:

m 2 , o wartrAci:

069 130,,v

C 'tytut prawny: -leaP692,414,9raWAVe
tylui prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa:

, powierzchnia:

o wartoSci:
rodzaj zabudovtry:
tytui prawny:

4.

Z tego tytuiu osieg4em(eIarn) w roku_ubiegiym przych6d I dochod w wysokoSci:
/c/ c._/z"1 /047 Z.r7
Inne nieruchomoSci: Do./
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o wartoSci:

tytut prawny:

Posiadam udziaty w spatkach handlowych – naleiy poda6 Iiczbe I emitenta udziatow:
6-2

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udziai6w w spoice:

Z tego tytutu osiqgngierntelam) w roku ubieglym dochOd w wysoko§ci:

IV.
Posiadam akcje w spoikach handlowych – naleiy poda6 liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowie, pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6ice:

Z tego tytuiu ostagnatem(e1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
V.
NabyIern(am) (nabyl mbj malionek, z wylaczentem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu PeAstwa, tnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4Ou torytorialnego, ich zwiazkow lub od ko
munalnej osoby prawnej nastepujace miente, ktore podlegalo zbyciu w drodze Przetargu — naleiy podac opts
mienia idat
........

nabycia, od l;ogo:

...

.......

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

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

•

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

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

Vt.

•

Prowadze dzialalnoa gospodarcze (naleiy podaa forn'w prawni przedmiot dziaialno§ci):

osobicie .....

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

— wspolnie z innymi osoban-li

Z tego tytulu osiqgnqiern(Qiam) w roku ubieglym przychod i dochOd W wysokoki:
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz lrib jesten -1 przedstawicielem, peinon -wcnikiem takiej dzialatnoki
(nale .Z.y podae {Orme prawn a i przedmiot dzialalnofti):

osobikie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnglem(glam) w roku ubiegfiym dochod w wysokoki .
_ -•-

VII.
I. W spOikach handlowych (nazwa, siedziba spOtki):

/57/
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jestem czionklem 7arz4du (od kiedy):

jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osiungfiem(Oam) w roku ubleglym dochad w wysokoki:

2. W spOldzielniach:

— jestem czionkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):
...........

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

....

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

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

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
•• ................

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

.......

...........

Z tego tytulu osignqiem(?iam) W roku ubieglym dochad w wysokoci:
.........................

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

........

4
3. V\f fundacjach prov,, adza. cych dzial5l0o6 gospodarczq:

— jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z teoo tytulu osiatgnalem(elan -1) w roku ubleglym dochad w wysokofti:

VIII.
Ione dochody osiggane z tytuiu zatrudnIenia lub innej dziatalnofti zarobkowej lub zaje6, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaidego tytuiu:
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IX,
Sktadniki mienia ruchomego o wartoki powyiej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdaw mechanicznych naleiy
podaci markg, model i rok produkcji):

fr5W-e,

ote.,

X.
Zobowiajania pienieine o wartoki powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty I poiyozki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

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

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

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

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

........

B

Povlysze owiadczenie skladarn §wiadorny(a), i na podstawie aft. 233 § '1 Kodeksu kamego za podanie nieprawd.y lob zatajenie prawdy grazi kara pozbawienia woinoki,

iraiejscowa§a', data)
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Nievvriaiwe skrejj

2 Me dotyczy dajan0jwytv,
,

slwa rodzinnego.
3

orczej w rolnictwie w zakresie produkcji nolinnej

Nie dotyary rd nadzorczych sp6idzielni rnie_szkaniovq-6h.

zwierzecej, w formezekresie gospodar-

