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oSwupczENIE ivIAJATKowE
w6jta, zastppc-ri wrijta, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy

osoby zarz4dz:aj4cej i czionka organu za,rzqdztjacego gminn4 osob4 prawnQ
oraz osoby lrydaj4cej decyzje administracyjne w imieniulv6jta'
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Lirvaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryl<.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie zrajdujq w konkretnym pr4ypaCku zastosowania,
naleiy wpisad ..nie dofvczr'."

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSlii przynaleinoSd skladnik6w
maj4tkowych, dochodtiw i zobowi4zafi, do maj4tku odrpbnego i majqtku objptego
mal2ef sk4 wsp6lno6ci4 maj 4tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkorvym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wier4vtelnoSci pienip2ne.

6. lV czg5ci A oSwiadczenia rawarte s4 informacje jawne, w czp6ci B za5 informacje
niejawne dofvczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
polo2enia nierucho moici.
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(miejsce zatrudnienia- stanorvisko lub fu niicj a)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z drua 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzerna
dzialalno5ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106. poz. 679,2
1998r. Nr 1 13, poz.775 i Nr 162, poz. 1126, z i999r.Nr 49,poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz.
306 oraz 22002r. Nr 113. poz984 i Nr 214, Wz. 1806) oraz ustawy z drua 8 marca 1990r. o
samorzalzie gminnym(Dz. U. 22001r. Nr i42, poz. 1591 orazz20A2r. Nr 23, po2.220, Nr
62, po2.558, Nr Il3, po2.984, Nr 153, poz. I27I i Nr 214, Wz. 1806), zgodnie z art.24 htej
ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub
stanowi4cej m6j maj4tek odrEbny:
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V.

Nabylem(am) (nabyi moj malzonek. z wy-lapzeniem mienia prq;naleZnego cio je*eo majaJku
oclrqbnego) od Skerbu Panst.,ve. imej osobv prarvnei. iednostek samoizaju teq'toriainego. ich
nvi4ztriow iub od komunalnej osob-o- prarvnej nastqpu;a,ce mienia. ktore po*ilegilo zbi'cir.r ,,v
drodze nrzelarsu - irr le?', norirc onis mienia iciaie:::r 'ci i .  oc .. .o, lo:u  r  v u a v  y  l  a v . L l  _ <  
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VI.

1. Prowadzq dzialalnoSc gospodarczaj lnaiezv pociac iormE prawn4 i przecimiot

wsDollle z mnvml osoDalru

Ztego tytulu osiagnqlem(qlam) r,v roku ubie-el.vm prz','ch6d i ioch6d lv wr,,sokoici: ..............

2.Zuzaizam dziaialno5ci4 gospodarczq lub jestem przedstawiclelem pelnomocnikiem takiej
dzialalno5ci (naIefi podac formQ prawrq i przecimiot dziaialnoSci): .............

wsp6inie z innymi osobami

Z tego tytutr: osiagn4lem(qlam) w roku ubie-ely'm cioch6d n- rwsokoSci: .............

1. W sp6ikach handiowych (nazwa- siedziba spolki): ...../2te

jestem czlonkiem zarzalu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewi4vjnej (od kiedy):

vli.

Z tego tytulrr osi4gnaJem (Elam) w roku ubiegl-rm doch6d rv rwsokoici:



Z tego t;ituiu osiqgnqlem(qlam) r,v roku ubiegll.n: cochod w.r,rvsokojci:

- jestem czlonliiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ldedl-;:

z tego Lvtuh, osia*en4lem (qiam) rv roku ubiegll'm dochod rv wvsokosci:

VIII.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

::::*::I- ::'* ifiT:::\:';E:#,V*o,l -..:............

IX.

X.

Zobowilzania pieniEzne o wartoici powyZej 10 000 ziotych, w rym zaci4_eniEte kredyty i
poLryczki oraz w-arunki, na jakich zostafv udzielone (yob9c kogo. rv zwiq.zku z jakimpwr,Jwz-t\r vLdz. waL uur\! llaJ.lKruu zuJran,v uqztetone ()voogc Kogo. w zwlqrzlff z1alirm
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