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wóitalzastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyine| gmin!, osobt łałządza!ąrc|,l..ezłonka,.ergang.,"..,".
załządlaiącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzie
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Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowią;ana Jest do zgodnego z
plawdą starannego i zupełnego wypełrrienia każdej z rubrytc
2. Jeżell poszczególne rubrylki nie znaiduią w konkretnym
przyrpadku zastosowania, nalezy wpisać -nie doĘcizrf.
3. Osoba składająca oświadczenie oboiviązana jest określić
prąmależnośćposzczególnych składników maiątkourych,
dochodów i zobowiązań do majątku odębnego i maiątku
objętego małżeńsĘwspólnością maiątkową.
4. Oświadczenie majątkowe doĘc.zy ma|ątku w kraju i za granlcą.
5. Oświadczenie majątkowe obeJmuje również wierzlrtelności
pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są ifiormacie jawne, w
częściB zaśinfonnacie nieiawne d<iĘczące adresu
zamieszkania skiadającego oświadczenie Óraz mieisca "
położenia nieruchomości.
.

( miejsce zatrudnienia,
sta nowisko lilb funkcja)
po zapoznaniu się z pęepisami uslarlyy z dnia 2J..Śierpnia 1997

ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarcze! przez
9!9qy pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Ni106, poz. aib, z
1998 r. Nr 1].3, poz. 7L5 i Nr 162, poz. L126, z rggg r, Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2OO2 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 2L4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 199O r- o
samorządzie gminnym (Dz. u. z 2}dt r. Nr l42, poz. L59I oraz z
2!!Z n Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr ].13;poz. 984, Nr
l53, poz.1271 i Nr 214, poz. J.806), zgodnie z art. 24h tej
usta ńyPsw a o cza m, ie' ńolia da m ńó"odd.J* .tłi o ri'łeńskiej
r. o
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- środkipieniężne zgromadzone vy walucie obcej:
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- papiery wartościowe: ..........
na kwotę:
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spółce;

Z tego §^ułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

wysokości:

v.

w

l
l

l

Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z wyłączeniem mienia Ł
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, I
innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu l
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, Kóre podlegało zbyciu w drodze pzetargu I
od

kogo:
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1. Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę
prawną i pzedmiot działalności}:........1I........
... ..,.....::_:_.....:_:::.:...,: I"",
l
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osobiście
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Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działal ności(naleł,
podać formę prdwną i przedmiot działalności):.,......i:

- wspólnie z innymi osobami

z tego §rtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochó

^"ą1

w wysokości:

vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spóki):

_jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód
w wysokości:

,,ł\1
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2. W spółdzielniach:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-

j;;t;;';;i;;ilffi kili;ii ii*ilvi"ii

t"d kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

3, W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

łl"e a r,,1

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......,..
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Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
233 § ]. Kodeksu kamego za podanie. nieprawdy lub zatajenie

"m"

(podpis)

Niewłaściweskreślić.
' Nie dotyczy działalnościwfiórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwiezęcej. w formie i zakresie
gospodarstwó rodzinnego:
a Nie dotyczy rad nadzorczych
spółdzielni mieszkaniowych,
1
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