OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastęPcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
by wydając_ej decyzje administracyjne w imieniu
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Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej zrubryk.
JeżeliPoszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać,,nie dotyczy'',
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okręślićprzlnależnośćposzczególnycń skiadników
majątkowYch, dochodów i zobowiązai do majątku odrębnego i majątku objętegó .nułz"Rską wspólnością

majątkową.
Oświadczenię majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzyte|ności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczeniazawartę sąinformacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości.
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Po Za9oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicme (Dz,lJ, Nr l06, poz.679, z1998 r. Nr 1 13,poz.715 i

Nr162,Poz.1126,z1999 r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz,306orazz2O0żr.Nrl73,poz.984iNr
214,Poz.1806) oraz ustawy zdnia8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.lJ, z200l r. Nr l42, poz.
1597 oraz z2002 r. Nr 23, poz. żż0,Nr 62, poz. 558, Nr 1 l3, poz,984,Nr l53, poz, 1271i Nr
214, poz.
1 806), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
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w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowiąpakiet większy

niż 10%o udziałów w spółce:

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

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

l)l,ć:: ,Gż

.

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek,zv,ryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...... ...
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osobiście
wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnościągospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĘ podać formę prawnąi przedmiot działalności):

osobiście.
wspólnie z innymi osobami

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

VII.
l, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ... ...

.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

...
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztegó tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
j

estem członkiem zarządu (od kiedy)

j

estem członkiem r ady nadzorczej

t3J

:

(od kiedy)

:

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...,
3, W fundacjach prowadzących działalnośógospodarczą

:

jestem członkiem zatządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.

Inne dochody osiągane ztytułu zatrudnienia lub innej działallrościzarobkowej lub zajęc, z

podaniem kwot uzyskiwanych

zkńdegoty,tułu:
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IX. Składniki mienia
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ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
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mechanicznych należy podac markę,
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i rok produk cji!:

X. Zobowi ązaniapieniężne o wartościpowyzej

10 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty i
jakich
oraz
Warunki,
na
zostały
(wobec kogo, w związku z jakimzd,arzeniem,w
udzielone
PożYczki

jakiej

wysokości):.
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Il] Niewłaściwęskreślić,
jZ1 Nie do§czy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie

zakęsię gospodarstwa rodzinnego.
[3]

Nie doĘczy

rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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mlierzęcej, w formie i
produkcji roślinnej i

