
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastgpcy wojtRj .spkretarea gminy, skarbnika gminy.Jciorownikalo
osoby zarza_dzajqcoj i czlonka organu zarzqdzaja.oogo gminnq osofaq prawnq

oraz osoby wydaja_coj docyzjo admirustfacyjno w imieniu wojtti

my,

(miejscowoSc)

, . 5a., dnia r.

Uwaga:

1 . Osoba skfadaja_ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypefnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,m'e dotvczv"

3. Osoba sktadaja_ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow majajt-
kowych, dochodow i zobowia_zari do maja_tku odr^bnego i majatku obj^tego mafzeriska_ wspolnoscia_ ma-
jqtkowa .̂

4. Oswiadczenie maja_tkowe dotyczy rnajatku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

B. W cze^cJ A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz§sci B za§ informacje niejawne dotycza^ce adresu
zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) .U^̂ ^̂ -.,.̂ .̂ ^A .̂̂ .̂ .

(imiona i nazwisko oraz nazwisko radowe) urodzony(a)

urodzony(a).

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnosci go-
spodarczej przez osoby pefnia.ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pdz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Mr 162, p6z.
1126, z 1999 r. Nr49, poz. 483, z2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, pdz. 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. Nr23, poz. 220, Nr62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodza^ce w sklad maUeriskiej wspolnosci maja_tkowej lub stanowia.ee m6j maja.tek odr^bny:

Zasoby pienî ±ne: — srodki pienî zne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pienî zne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:.

na kwot̂ :



II.
1. Dom o powierzchni: ....... .7 .......... m2, o wartosci; .......... ~ ......... ........ tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:.̂ .. m2, o wartosd:..̂ ..̂ .,̂ . ........ tytut prawny :̂

3. Gospodarstwo rolne: Z <fy

rodzaj gospodarstwa: ..........

rodzaj zabudowy:

tytui prawny: .̂ ..ff̂ ^?.frfe^4^^^
'

Z tego tytulu osiajgnajem{etam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

4, Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:.

tytut prawny:.

III.

Posiadam udziaty w spoikach handlowych -nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spotce:

Z tego tytutu osiac)najem(etem) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:

IV,

Posiadam akcje w s"p6ikacn handiowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiacjnatem($tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci.

V. /isVCs^. &U2t<H.CA^\) {naoyt moj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odr^bnego) od Skarbu

Paiistwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis

mienia i dat§ nabycia, od kogo: ;



VI. / /
,21. Prowadz§ dzialalnosc gospodarcza_ (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie

- wspolniez innymi osobami

Z tego tytuJu osiajgnajem(elam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:.

2. Zarzqdzam dzialalno^cia^gospodarczgjub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nalezy

podac form^ prawna^ i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiscie.

- wsp6lniez innymi osobami

Z tego tytulu osiatjnatem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

Vll. /*« e &o u-tctAA

1. Wspofkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Jki):

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

— jestem czfonkiem rady nadzorczej {od kiedy):....

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytulu osiajgnajem(ejam) w roku ubieglym dochbd w wysokosci:

2. W spoldzielniach:

— jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy)

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytulu osiajgnatem(§}am) w roku ubieglym dochod w wysoko£ci;



3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarczaj

— jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):....

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytulu osi^gn^lem(e^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VI!!.

Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje.6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu :...._„.

IX.

Sktadniki mienia ruchomegb o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac mark§, mod?! i rok produkcji):

x.
Zobowiazania piertf^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gnie.te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


