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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

fl

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1
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1. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest do zgodaego z prawdą, starannego i
Źupełnego }r]T>ełnienia kaźdej ż rubryk.
2. Jeżeli Poszcżególne rub.yki nie znajdują w konkleŁn}.m Prz1.Padku zastosowania, na]eżY
vłpisać ]!ig-ś9!Ig!.]a:.
3. osoba składająca ośwj.adczenie ot'owiązana jeŚt określió przyna1eżnośó posżczegóInych
składników naj ątko}.Ych, dochodót' i zobowiązań do majątku odrębnego i nająŁku objętego
małżeńskąr.sPó]-rtością ma j ątkową.
4. oświadczenie majątkowe doŁyczy majątku w klaju i za granrcą.
5. oświadczenie nająŁkowe obejmuje róv'nież wierzytelnoscj- pj.eniężne.
6. w części A oświadczenia zawart'e są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkanla składającego oświadczenie o.az miejsca Położenia
nieruchomości.
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(niejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po Zapounaniu się z pruepisami ustawy z dnia 21 slerpnia 199'7I. o oqraniczentu
pro\,iadzenia dz1d}a1ności gospodarczej przez csoby pe}niące fLrnkcje publicŻne (Dz. U' N].
106, poz' 6'19, Ż 1998 r. Nr 113, poz. l15 r Nr 162, paŻ. 7126, Ż 1999 r. Nr 49, pou.
Ą83' z 2aoa I. Nr.26, poz. 306 Óxaz z 2oa2 I. N]. 113, poz.
9B4 i Nr 274, poz. 1B06) oraz usŁawy z dnia 8 marca 199O r. o samofząclŻie gminnyrn (DŻ.
U. z 2AAI r. Nr 142, paz. 7597 araz z 2OA2 r. Nr 23, poz, 22A, Nr 62. poz. 558, Nr 113,
poz' 98Ą, NI 153, poz. 1271 i N]. 27Ą, paz. 1BO6), zgodnle z art. 2Ąh tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchod2ące w skład ma}Źeńsk1e] wspólnośc1 majątkowej ]ub
stanowiące rnój najątek odrębny:
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Żasoby pieniężne:

- środkipienIężne Żqromadzone

w wa1ucie

- śr.odki pieniężne zglomadŻone w wa1ucie
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2. Mieszkanie o po\'tierzchni:
m2, o wartości:
tyŁuł prawny:
3. cospodarstwo rolne:
rodŻaj qospoda].stWa: . Lu-e. . *p.ł-/a4ł. .'., powrerzchnia;
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o wart o ścl
rodzaj z abudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytufu oslągnąłem(ęłam)W roku ubiegł],m pIzychód i dochód
:
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wysokoscl

:

4. Inne nieruchomości:
powie.rzchnia:
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udziały te sŁano!.Jlą pakieŁ Większy niż 10Ł udzlałów w spółce:

Z teqo tyŁulu

osiągną}em (ęłam)

roku ubieq}],m

dochód

wvsokości:

IV.

akcj e te stanowlą

Z teqo

pakiet większy niż 10? akcji w spó}ce:

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, z wy}ączenlem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu te ].ytor1a1nego, 1ch zw1ązkóW ]ub od komunalnej osoby
pr.awnej następujące mienie, które podfegało Zbyciu W drodze przetargu _ na1eŹy
podaó opls mlenia i datę nabvcia, od kogo:

vr.
1. Prowadzę działafnośĆ9ospodarczą2 (ną1e?y
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poda Ć formę prawną
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- Wspólnie z inn1łni osobami
go tvtułu
Z Łeqo
tytułu os1ąqnałem(ełam)
os1ągnąłem(ęłam)ww roku ubiegłyrn przychód

i dochód

i przedmiot
w wysokości:

2. Zarządzam dzia}a1nością gospodarcZą
lub j est.em przedstawi ci e 1em
pełnomocnikiem takiej działafności (na 1e ży podać foImę prawną i prZedmiot
dz iał afności ) :

osob

i
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- wspófnie z inn),mi osobami .::.:...........:.:.....
teqo tyŁułu os1ągną1em(ęłam) w roku ubiegł],m dochód W Wysokości:

vlr.
1.

W

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki
jestem cz}onkiem zaIządu (od kiedy)

)
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ua)

:

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jesten czlonkiem konisji rewizyjnej (od kiedy)
tego Łytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegł!m
:

dochód

wysokości:

spółdzielniach:......Lćlę..
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- iestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy) : ......
_ jestem członklem komisji rewizyjnej (od kiedy):
leqo tytu}u osiąqnąłem(ęłam)!' Ioku ubiegł\,m dochód

!'yso kośc1:

2.W

3. W fundacjach provradzących działa1nośÓ gospodalcza:

":":""':":'
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kiedy)
- jestem członklem zalządu (od"'::",':"
:

Lćć

- jesŁem cz}onkiem rady nadŻorcZej (od kiedy):
- je€Łem członklem komisji rewizyjnej (od kiedy) :
teqo Łytułu os1ąqnąłem (ęłam) w roku ubiegłyTl
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dochód

wysokości:

z tytułu Zatludn.ienia lub innej dZiała1nościz a robko!'ej
podaniem kwot uzysk'lv'anych
z
kaŻdeqa ŁYtułu:

Tnne dochody oslągane
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IX.

składniki mlenia ruchomego o WaIŁości powyżej 10.000 z ł otych (w p r zypadku
azdÓW mechan1cznych nafeżV podać markę, model i rok produkcj i ) :
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Zobowiązania pieniężne o h'aIŁości powyżej 10.000 złotych, w t],m Zac1ągni ęte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzie1one (wobec kogo, w
związku z jakim zdalzeniem, w jakiej wysokości):
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Njew}aściwe skreś1ić.
Nie dotyczy działalnoścl Wyl!'óIczej w rofnictwie w Żaklesae
produkcji roślinnej i Żwierzęcej, w formle 1 zakresie
gospodarstwa rodzinneqro.
Nie dotyczy rad nadŻorczych spÓłdZjelni mieszkanlowych.
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