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MAJĄTKOWE
gminy, kierownika j eclnostki organizacylnej
dzająceqo gminną osobą prawną oraz osoby
ne w lmieniu wó.]ta 11]
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Uwaga:

1. osoba sk}adaiąca oświa
wypełnienia kaŹdej z rubryk.

2. Jeże]i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso\'aniar należy wpisać
.,nle dotyczy".
3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest okleś]ić przynaleŹność poszczególnych 5kładników

majątkowych' dochodóL' i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską
wspó1nością ma j ątkov'ą.

4. oświadczenle majątkowe dotyczy majątku w kr.aju i za granlcą.
5. oświadczenie najątkowe obejmu]e również wlerzyte]ności pieniężne.
6. W części A ośw'adczenia zawarte są lnformacje ja'/ne, W części B Żaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoścl.

I est do zgodnego z p.awdą, staIanneqo i zupe}nego
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(miejsce zatrudnienia, stanotrisko lub funkcla)

po zapoznaniu sie z przeplsami ustawy z dnia 21 siei.pnia 1991 t. a ograniczeniu prowadzenia
1zia]a]ności gospodarczej przez osoby pe]niące funkcje pub]icŻne |Dz. U. N:r 1o6, poz. 679,

-z 1998 r. N-r 113, poz. 715 i Nr 162, paz. 1126, z 7999 l- Nr 49, poz. 483, Ż 2oaa I. Nr 26,
poz. 306 oraz z 2aa2 r. Nr 113, poz_ 984 l Nr 214, paz. L8a6) oraz ustawy Ż dnia 8 marca
1990 r. o sanorŻądzie gminn}rn (Dz' U. z 2001 .. Nr 142, poz. 1591 araz z 2aa2 r. Nr 23, paz. 22o,
Nr 62, poŻ. 55B, Nr 113, paz. 98Ą, NI 153, poz. 1271 1 Ni 2Ią, paz. 1806) , Zqodnie z art. 24h te]
usta!'y oświadczam, że posiadam Wchodzące w skład ma}żeńskre] wspolnoścl ma]ątkowe] Iub stanowiące
mó] majątek odrębny:
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Nabyłem(am) (naby} mój małżonek' z wy}ączenlem mieĄia przynaLeżneqo do jego ma]ątku odrębnego)

od skarbu Państ!,ra' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorlalnego' ich
związków ILrb od komunaLne] osoby p].awnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w ']ro'lŻe
przetargu naLeży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .
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1_ Prowadzę dZiała]ność gospodarczą|2l (należy podać

- osobiście

- wspo-nie r .L-lnyrr osooon.L .

z tego tytu]u os1ągnąłem(ełam) w roku ubieg1}m przychód i dochód w

2. zatządza^ dzialalnością gospodarczą lub ]estem prŻedstaw.ic1elem' pełnomocnrkiem takiej

i przedmiot dzialalności)

wysokości:

- osobiście

'wspÓ]nie z

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl\,'rn dochód w wysokości:

VTT.

.- 1. I,{ spó}kach hand-Lowych (nazwa, siedziba spółki) | ..

- jestem czfonkiem zarządu (od kiedy) : .

- ;".--" "r'";-;.. .".u ".or.r.r"; ." -r;.r. . . . . .

- jestem członkiem komis]i rewrzyjnej (od kiedy) | . ..
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' jestem członkiem kom]s]i rewizyjne] (od kiedy) : ...

Z tego tYtu]u o5iągnąlem(ę1am) w .oku ub1eg}ym dochód

3. W fundacjach prov'adzących dziala]ność qospodarczą:

- jestem cz]onkiem zarządu (od kiedy) : .

' Jestem cŻłonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...

z teqo tyiu}u osiąq,'ąłe*1ełam) ; ..; ;;;.;;; ;.."."
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!.' wysokości:
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Inne dochody osiągane z tytu]u zatr.udnienia
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytu}u:

IX.
składnik1 mienla ruchomego o n'altości powyżej 10 000 z1otych (w przypadku pojaŻdów
mechanicznych na1eży podać markę/ mode1 i rok produkcji):

lub innej dzia}a-Lności zarobkowej lnb Ża)ęć, Ż

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych, w t].m zaclągnięte kredyty ! pażyczki
oraz warunkl/ na jakich zostały udzielone (wobec koqo, 1", związku z jakim zdaIŻeniem' w jak1ej



:.wyż s ze oś''iad.zenie skladam śl'JiadomY13)

poclanie nieprawdy lLrb zatajenle
, ii na poclstawie

pr.al.rdy grozi kara

art. 233 S 1 Koceksu ka.nego

pozbawienia wo]nośc].

1::r","!!o''5 
,Żoli

[1] Niew]aścrwe

l2l Nle dotyczy
zurerzec"),

l3l \: i. dc.,! c:y

skreś]ić.
dzia]a1nośc: 'ń'ytwÓrcze] w ro]nici'''ie './ zakres1e pIodukcj1 IoŚ]rnnej t

r fornie i zakr.esie gospo.larstua rodzinneqo.

racl nadŻor.zych spó}dz1e1ni nrieszkanic"/ycl1.


