oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy' kiergppiką
organrzacyjnel gmrny,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1
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Uwaga:

1.

2'

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaÓ ..nie dotv-

czv"

,

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określiÓ przynależnośÓ poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością majątkową.

4'
5.
6.

oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
oŚwiadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne'
W częściA oświadczeniazawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre-

su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘścA
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nazwisko oraŻ naŻwisko rodowe)

'

po zapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poZ.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca '1990 r' o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2001 r' Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r' N( 23'
poz' 220 Nr 62, poz. 558, Nr '113' poz' 984' Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. '1806)' zgodnie z ań' 24h tej ustawy
'
oŚWiadczam, Że posiadam wchodzące W skład małŻeńskiej WspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majatek
odrębny:
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1. Dom o powierzch
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ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych

-

naleŻy podaÓ liczbę i emitenta udziałÓw:

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

-

na|eŻy podaó liczbę lemitenta akcji:

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od SkarbU Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw |ub od konależy podaÓ opis
munalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu

-

-Ź
przedmiot działalnoŚci):

v
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1' W spÓłkach hand|owych (nazwa' sjedziba spÓłki):

_

-

_

.'.''''.'''..''.

jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..'-'''.''..''..'

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd W WysokoŚci: .'.''.''.''
2' W spÓłdzielnlach:

-

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w WysokoŚci: '''''..''...'

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚÓ gospodarczą:

_
_
_

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

v

W

WysokoŚci:

t.

zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ,

z

podaniem kwot

tx.

-

Składniki mienia ruchomego o WartoŚci powyŻej 10 000 złotych (W przypadku pojazdÓw mechanicznych należy

x.
Zobowiązania pieniężne o wańoŚci powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki'

Powyższe oŚwiadczenie składam ŚWiadomy(a)' iŻ na podstawie ań' 233
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1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia Wolności.
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Niewłaściwe skreślić.
Nie dolyczy działalnościWytwórczej W rolnictwie W zakresie prodUkcji roślinnej i zwieŻęcej, W formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
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