
oSwrapcznNm MAJATKowE
w6jta, zastgpcv w6jta, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy

- 
osoby zarz4dzaj4cej i czionka organu zan4dzai1cego gminoq.otols,prswnA

oraz osoby rrydaj4cej decyzje adminisfracyine w imieniu w6jta'

Crl.-cCc1...., dnia -1-O.o.le->.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba sliiadaj4ca o3wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk

Z. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie urajdujq w konkrefnym prz-vpadku zastosowaniao

v naleiy wpisad *g!g-&][4gg-"

3. Osoba skiadaj4ca o6wiadgzenie obowiq,sana jest okre5lii przrylraleinofd skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i majqtku objptego

malZer[sk4 wsp6lnofci4 maj 1tkow1.

4. Osndadczenie o stasie maj4tkowym dotycry maj4tku w krzju i za granicq.

5. Ogwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienipine.

6. \Y czgsci A oSwiadczenia rawarte sq informacje jawne, w cz$ci B zai infor:rnacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie omz miejsca
poloienia nieruchomo5cl

cz4sc A

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po 'apoznaruu siE z przepisami ustawy z dua2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczejptzezosobypehiqce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.679,z
1998r. Nr 1i3, poz.7l5 iNr 162, poz.1126,z i999r.Nr 49,poz-483,22000r. Nr26,poz.
306 oraz z2002r.Nr i13, poz984 iNr 214, poz. 1806) oraz ustawy zdnta 8 marca 1990r. o
samorz4dzie gminnym(Dz.IJ.22001 r-Nr i42, poz 159i orazz2002r. Nr 23, poz220,Nr
62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. I27 L iNr 2 14, poz. I 806), zgodnie z art. 24 btej
ustawy o5wiadczan, ze posiadam wchodzqce w skiad matZenskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub
stanowi4cej m6j maj4tek odrqbny:
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Ztego qrrutu osngn -

1. Posiadam akciE w,spo&ach hand-lowycir nalerypodac ltczb? i emiienra akc;t:
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V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek. z w$qczenjem mienia pr4,nale2nego rio jego majalkuodrqbnego) od skarbu Pansf'a-e" innej osou".prarvnej- i.Joor:t.n samoizadu tentoriainego, ichzwiqzk6w'lub od komunalnej osoby p.otttr.i-nurrqp;-iq.. mienia- kt6re podlegaio zb1.ci* ,,vdrodze 
^pyz3.rar_s1i gpzlnoAai opis-mienia i Catq a"*.i" oO kogo:

: : : : -a:: :  - : f : {* : .4

vi.

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego qrrutu osi4gn4lem(Elam) rv roku ubiegl;vm pr;;i;il doch6d rv lalvsokcSci: ..............

t,*o;;;tdili;r;fi'"k#;;il;;il;q,il;;; ..

- jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy): .............:::..

;:*:i:*.::1*'.'"*-i::j:T* : - ::ztego tr/rulu osi4gn4lem (elam) w roku uuiegrymooc;il;-#;il, ::..:...:......

\ ZTTy tl.



jestem czlonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedl):

Z tego r--vtuiu osi4gnqiem(qlam) rv roku ubiegi-vm doch6d w- wvsoko$ci: ...-..;--.-.

- jestem czlonkiem rady rndzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od lciedy);

Z tego Lwufu osiagn4lem (giam) w roku ubieglym doch6d w wysokojci:

\riII.

TX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznycb.nplezy poda6 markE, mqdel i rok pqo(ukcji):
.........v..!^/. .......t7.*.:::t.(*.!......./tr5....D.........4.:1.V..L..::...............

X.

Zobowilzqnia pieniqine o wartodci powyzej 10 000 rloty.f,, w tym zaciq-eniqte kredyty i
pozyczJ<roraz warunki, na jakich zo*aly udzielone (wobec kogo, w zwiryku z jakim
zdarzeniern, w jakiej,wysokoSci) :
. .. .... .... . rA. -.9.. ........C\{). /..x..q. Zr::: :::: : ::li:-:1:::::::*1fl :-1?l:
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