
{IE MAJĄTKOWE

ny, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zzrządzającej i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby 
Yllłfifi 

decyzje administracyjne w imieniu
woJta '

,ł.ł,.' p.y,,, *(). / l. . . ...,
(dnia)

UWAGA:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupetnego wypehienia

każ.dej zrubryk.
JeŻe|i poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania , na|eĘ wpisać ,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest olaeślió przyna|eŻnośćposzczegó|nych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązai do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe doĘcry majątku w kraju i za granicą,
oŚwiadczenie maj ątkowe obejmuj e również wier4telności pienięzne.
W części A oświadczeniazawarte sąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

z.
J .

4.
5 .
6.

CZĘŚC A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaf|iu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności
gospodarczej przezosobypełniącefunkcjepubliczne (Dz,U.Nr 106' poz.679, z1998 r.Nr 113,poz,7L5i
Nr 162, poz.1126,z1999 r. Nr 49, po2.483,2f000 r. Nr 26, poz.306 orazzf00f r. Nr 113, poz. 984 iNr

fI4, poz' 1 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 200I r. Nr l42, poz.

1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. IfTI i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art, f4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

I.



na kwotę:
II.
1 .
2.

Z tego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małionek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

podlegało zbyciuw drodze przetargu - na\eiy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:



2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
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wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ....

VII.

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestem członkiem rady nadzorczejl3l (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 ....
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(miejscowość, data)

fr,
(podpis)

[1] Niewłaściwe slaeślić.
[2] Nie doĘczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


