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OSWIADCZENIE MAJĄTKO\il
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy|Kiffi§ffii
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta tll
ł4,.,0h .

łłt6,,,:
(dnia)
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Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy r.vpisać ,,nie dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określicprzynależnośćposzczególnych składnikórv
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.

Oświadczenie majątkowe datyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmu.|e równiez wierzytelności pieniężrle,
W częściA oświadczenia zawańe są informacje j awne, w części B zaśinformacje
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mie.jsca położeIria nieruchomości.
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(mie.jsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

z dlia2l sierpnia 1991 r. o oglalliczeniu prowadzerlia cjzialalrrości
gospodarczej przez osoby pełniące furrkcje publiczne (Dz. tJ, Nr l06, poz. 679, z 1998 r, Nr 1 l3, poz. 71 _5 i
Nr162,poz,1726,z1999 r.Nr49,poz.483. z2000 r.Nr26. poz.306orazz2002 r.Nr ll_i.poz.984iNr
274, poz. 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, LJ. z 2001 r. Nr 142. poz,
1597orazz2002 r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nrll3,poz.984,Nrl53,poz.127l
iNr2l4.poz,
1806), zgodniezań.24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólrrości
po zapoTnniu się z przepisami ttstawy

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie
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udziały te stanowią pakiet większy niż l0oń udziałów w spółce:

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości:. . . .

IV.
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akcje te stanowiąpakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego mająlku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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osobiście... . ..
wspólnie z innymi osobami
Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....
2, Załządzam działalnościągospod arcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikie m tal<iej

działalności(naleĘ podać forrnę prawną ! przedmiot dzialalrrości):

osobiście.

wspólnie z innymiosobami
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Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . .

VII.
1,

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki):

./.1/.|/LŁ....

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):....

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorazejL3l (od kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizy.inei (od kiedy):

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

.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

IX. Składniki mienia

ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać rnarkę, model i rok prqdukcii):
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X. Zobowięania

pieniężne o wafiości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyly

pożyczki oraz warunki, na iakich zostały udzielone (wobec kogo. w zwięktt
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Nierłłaścirveskreślić,
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcjiroślinnej i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3 | Nie doty czy r ad nadzor czych spółdziel ni rnieszkaniowych.
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