wdjta, zastepcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobqprawnq
oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta

30.04. CiW r.
Regimin, dnia ..................................
Uwaga:
1. Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypeinienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisac
,,nie dotyczy".
3. Osoba skladajqca ~Swiadczenieobowiqzana jest okreSliC przynaleinoSC poszczeg6lnych sktadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzat? do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego maitenskq
wsp6lnoSciq majqtkowq.
4.

Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5.

OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnosci pieniqlne.

6. W czqSci A ~Swiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czqsci B zaS informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poiotenia nieruchomoSci.

Ja, nizej
podpisany(a)

...............................,

.....

...............

.......
.-

...........

........................ .........................

...

J
i.1 .-3.~~:\!.'.7:)~.2.<.
..................................
. .
;

L

$?:::$6:1::
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i

. .......

..............................
..............................

:Jt.?. ....................................

(miejsce ratruinienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce 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 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, t e posiadam wchodzqce w skiad malterlskiej wsp6lnoSci
majqtkowej tub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
Zasoby pieniqtne:

- srodki pieniqtne gromadzone w walucie polskiej:
..................................................................................................................................................................

- Srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej:
- papiery wartosciowe:

-

--

..................................................................................................................................................................
na kwotq:

II.

.

1. Dom o powierzchni: ...................I..
........m2 , o wartoSci: ...........................................
t t u prawny:

.[ SG.
.::i..>
L?.g.?...........
.-m2, o wartpSci: .... ........................... tytul prawny:
!
... .!2,!..s.i
lrd.!.~..
":'.....................................................

2. Mieszkanie o powierzchni: ........

........I

Lo
..............................................

L

\

!

3. Gospodarstwo rolne:

.-

rodzaj gospodarstwa:............................................................................................
, powierzchnia:
rodzaj zabudowy:

-

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubieglym prrych6d i dochod w wysokosci:
4, lnne nieruchomoSci:

powierzchnia:

.

...........................................................................................................................................................

tytul prawny:

%

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalety podaC liczbq i emitenta udzialbw:

-

...................................................................................................................................................................
udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy n i i 10% udzial6w w spdce:

-

..................................................................................................................................................................
Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
-

IV.
Posiadam akcje w spdlkach handlowych - nalety podaC liczbe i emitenta akcji:
?--

...................................................................................................................................................................
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w sp6lce:
Z tego tytulu osiqgnqtem(@am)w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
-

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podaC opis imienia i date nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzq dzialalnoSC gospodarczq2(naleiy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnobci):

-

wsp6lnie z innymi osobami

-

Z tego tytulu osiqgnq4em(@am)w roku ubieglym doch6d w wysokobci:

-

...................................................................................................................................................................
2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

-

dzialalnosci (nalezy podat formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):

...................................................................................................................................................................

-

osobibcie

-

wsp6lnie z innymi osobami

.

Z tego tytulu osiqgnqlem(@am)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
.
...................................................................................................................................................................

1. W spdkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

......................................................................................................................

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

.......................................................................................................

Z tego tytulu osiqgnqiem(qiam) w roku ubieglym dochbd w wysokoSci:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
7

......................................................................................................................

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-

........................................................................................................

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

.......................................................................................................
Z tego tytulu osiqgn@em(elam)w roku ubiegiym dochbd w wysokobci:
#

.......................................................................
3. W fundacjach prowadzqcych dziaialnoSC gospodarczq

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-.

-jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):"_
.......................................................................................................
Z tego tytulu osiqgn$em(@am) w roku ubieglym dochbd w wysokobci:
. -.

.......................................................................

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzia4alnoSci zarobkowej lub zajqc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
1 ...
2..

....

.......
........

............

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

.
fi.t?.t;............$.9.i?f!.b,...........:~.Y.Y.~(..II.
.................................................... ...

mechanicznych naleiy podaC marke, model i rok produkcji):

.........

Zobowiqzania pieniezne o wartoSci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

?/$L:
Miejsce poloienia nieruchomoSci
I. ..%.e.&.\i~&~:.<..

~Sk;Jv ,1\,
.................................
.:. .1.<. :..:.+>.

I1

,.......................

.A:

Powyisze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i t na podstawie art. 233

.~b..

9

1 Kodeksu karnego za

podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSC, data)

Niewtasciwe skreslic.
2
Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spddzielni mieszkaniowych.

