OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wajta, zast~pcy wajta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika "ednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czfonka organu zarz~dzaJ~cego gmlnn~ os
oraz osoby wydaj~cej decyzje administracyjne w imieniu wajta 1
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego j zupetnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zaslosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego
malzerisk q wsp61nosci q majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
CZ~SCA

Ja, nizej podpisany (a)
(Imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, poz 679, z 1998 r. Nr 113, poz 715 i
Nr 162 poz 1126, z 1999 r. Nr 49 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. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 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 Nr 214. poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, zejposiadam wchodzCjce w sklad malZeriskiej wsp61nosci
majqtkoweillub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:
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III.
Posiadam udzialy w sp6!kach handIOW,XFte- JJ~jY1COdaC liczb~ i emitenta udziat6w:
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V.
NabyJem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majqtku odr~bnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorjalnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mien ie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabYcia/ od k~:
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Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq Iub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dZialalnosci):
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VII.
1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki)
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2. W sp61dzielniach:

ii;k 7>. .;(ji.li l l
.
- j~~t~~·~~t~~k·j~~· k~~i~j·i· ~~~i~·yj~~j '(~d' ki~d;;):· '.': iiiO.·:·J) ~if(t'(:: ::: :: :: .
- j~~i~~' ~~i~~ k'i~~' ~~dy '~'~d~~~~~~j' 3' (~'d' k'i~dy)~ ..

Z tego tytulu

osiqgnq'em(~'am)

w roku ubieg!y"'m doch6d w wysokosci:

............................................. .. /'1t( VqT7Ct.X

3.

vv....fu.n.d.a.~J~~~.~r~~a.d.z.~C~~~.~z.i.a.I~I~~~C..g.a.s.p.o.da}f.(~
~·j~~t~·~~~l~~·ki~~·~~~qd~· (~d 'ki~dY):' :'.::::

..

.

&C?t.7~.?y.

.

01-1)£:'.:" .:d.-ritii::::::::::: '.:: '.'::'.:'.

:s:>ci7'i.¢.? '~<.: :.. '.': . . . :::'.':::
- j~~i~~' ~~i~~ki~~ 'k~~i~j'i' ~~~i~'yj~~j '(~d' ki~d·Y·):·.·:: )yift- ·})p(i(''! j::

- j~~i~'~' ~~i~~ki~'~"~~dy~~'d'~~'~~~~j'( ~d 'ki~dY):':: N)(~'

:.
.

Z tego tytulu osiqgnq'em(~lam) w roku ubieglym doch6d w wJ~ko~:
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VIII.
Inne dochody osiqgane Z lylulu zatrudnienia lub innej dZlalalnosci zarobkowej lub
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .
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Niewlasciwe skreslic.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych.

zwierz~cej,

w formie i zakresie
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