WIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika je-dn_oslki
oreaq-Ęący.i!-ei
g4iny, osoby zarządzająceji członkaorganu ,"-ąd,"ią*go ga1ńą
osobąprawną oraz osoby wydającejdecyzjeadministracyjnew imieniu *o;ta

Uwaga:

1. Osoba sldadająca oświadczenieobowiązana jest do igodnego z prawdą' starannego
i
zupelnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,nt|eży
.
wpisać..niedotYczY''.
3. o1o!a składającaoświadczenieobowiązanajest określić przyna|eżność
poszczególnych
składników majątkorvych, dochodów i zobowiązań do m";ątl.u odrębnego i ńa;ąiIru
objętegomałżeńsĘwspólnościąmajątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkoyym doĘcry majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinfórrnacje niejawne
dofyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce połóżenia
nieruchomości.
5.

czĘŚc A

( mreJsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapo7naniusię zprzepisami ustawyz dnia21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowad.zenia
działalności
gospodarczej
przez osobypełniące
funkcjepublicznenz'u ' Nr l06, poz' 6,79z
1 9 9 8r . N r 1 1 3 po
, z'7 1 5i N r 1 6 2 ,poz .7126z 1999
r . Nr 49,poz .483z2000r . Ni 2ó ,p oz '
306orazz2002r. Nr 113,po2.984i Nr 2I4,poz.1806loraz
ustawyzdnia I marcal990r.o
samorządzie
gminnym(Dz.U.z200Ir'Nr 142,poz' I59| orazz2OO?r.Nr 23, poz.220,Nr
62,po2.558,
Nr rl3,poz.984,Nr r53,poz.rzTr iNr 214,poz. 1g06), zgodniezart.f4htej
ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzącew składmałieńskiejwspólnościrnajątkowej
lub
stanowiące
mój majątekodrębny:
I.
Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzonew walucie polskiej ,, .,|tnę.'
środkipienięzne zgromadzonew walucie obcei
- papiery wartościowe
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1. Posiadam akcje w spółkachhandlowych r n '
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v.

Nabyłem(łam)(nabył moj małŻonek,zwyłączeniem mienia przyna|eżmego
do jego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa, innej panstwowejosoby p.u*''ó3, jednońk sarnorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
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f)rawnąi przedmiotdziatalności):
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Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymprzychódi dochód w wysokości:..'........

f.

- wspólniez iwrymi osobami
Z tegotytułuosiągnąłem(łam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
..........''.
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2. W spółdzielniach:
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- jestemczłoŃiem zarządul od'kiedyl

- jestem członkiemrady nadzorczej/
od,kiedy/ '''',,,'.',,...
- jestem członkiemkomisji rcwizyjnej
/ od kiedy / '..,,...'.....'
Ztego tytułuosiągnąłem/łam/
w rokuubiegłymdochód w wysokości............
l^-t^,-,

,
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3. W fundacjachprowadzącychdziałalność
gospc
- jestemczłoŃiem zarządul od kiedy
l '.,,,,'.,,...,''
- jestemczłonkiemrady nadzorczej
lod kiedy / .,....,.'.',..'
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej
/ od kiedy l '',..,,'.','...

Ztego Ęrtułu
osiągnąłem
lłam/w rokuubiegłymdochódw wysokości

czĘscB
Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
na podstawieart.24i ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym(Dz. |J,z 200I Nr 142, poz.1591zmiany:Dz.Uz f0O2r:
o samorządzie
Nr 23, po2.220,
Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.9g4,Nr 2L4,poz.1906)
Miejscepołożenia
nieruchomości
wymienionych
w punkcieII części
A (adres):
Jawność
informadiwyłączona
na podstawieart.24iuslawyz dnia8 mirca tbgo r.
gminnym(Dz.U, z200I Nr 142, poz.1591
o samoządzie
zmiany:Dz.Uz20O2r:
Nr 23, po2.220,
Nr 62, po2.558,
Nr 113,poz.9$4,Nr2I4,
poz.1g06)
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NiewłaściweskreśIić
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produl.ajiroś|innejizwierzęcej, w formie i zakresle
gospodalstwa rodzinnego

3.

Nie doĘcry radnadzorcrych spółdzielni mieszkaniowycn

