
OSWIADCZENIE MAJĄTKO§VE

skarbnika gminy,

(niej scowość) (dnia)

U§AGA:
l. osoba Składająca oświadczenie obowiążanajes! do Zgodnego z pnwdą Starannego i zupeh§go w]?chrienia

kżdej z rubłvk,
2.

5,

6.

Jeż€li poszcz€gói]le rubł,tri ni€ znaj dują w konłreh}m ifiypadku zgsiosowanią Mleźy \łpisać ,,de dotyc"y",
osoba skJadająca oświadczeDie oborffiązanajesi okeślić prz}rtrależność poszczegóilych skłAdników
majątkowycĘ dochodów i zobowiąZan do mająiku odrębnego i najątku objęiego maŁensĘ §§pólrńśgią

oświadczenie Ejająikowe dolyc7y majątia w kaju i za erancą,
oświadczenie majątkowe obejEuje ńwnieź wieżyteIności pielięae.
W części A oświadczenia za\łaTte są infolrnacjejawne, w części B za.ś i.fo.macje nieja§ne doryczące adlesu
zamieszkania składaiącego ośńadczenie ońz miejsca położ€nia nieruchomości,

po zapoana{iu się ż gzepisami usiar y z dnia 21 sierynia 1997 r. o ogaDiczeńiu prowadzenia działalności
gospodmczej przez osobi pehiące fitnkcje publicale (Dz. U. Nr 106, poż. 679, z1998r.Nr113,poz.7l5i
l1r 162,poz 7!26, z |999 t.Nt 49,poz.483,z 2000 r. N.26, poz.306 orazz2o0żLNr 113, poz.984 i Nr
214, poz, 1806) oraz ustawy z drds 8 maica 1990r. o samorządzie gmiBn}łn (Dż. U. ż 2001 r,Nr 142,poż.

1591 oftz z2002 r.NI23,poz.ż20,Nf 62,poz.558, N! l 13, poz. 984, Nr L53,poz.127I \Nl2l4, poz.

1806), zgodnie ż art. 24h tej usta\łT ośs,.iadczam, że po§iadam wchodzące w skład małżen§kiej Wspólności

firajątkowej lub stanowiące mój majątęk odrębDy:

I. Zasoby pieniężne:

- środki pieniężre zgromadzone w walucie
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u.
1,

ż.

3.

4.

o wańości:
tytuł prawny:

m.
Posiadam udziĄ rr spółkach handlolrrych - należy 9odać Liczbt i enitenta udziałów:

/,. ,./. ',a / 
'/.._/..

udżiąły te stanowią pakiet ńększy nż 10% udziałów w spółce:

Z tego t}.tułu osi€nąłea(ęłal§) w roku ubiegłym dochód w vr'ysokości:

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce:

Z tego Ętułu o§i€ndem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wlłsokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z ąvłączeniem mienia przlnależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państi a, innej państwoivej osoby pnrłnej. jędnostek samożądu

terytorialnego, ich związków 1ub od komunalnej osoby prarrłiej nastęluj ące mienie, które
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\aI.
, l)]l Prowad7ęd,/ia]olno<c gospndarcżą' (r.eźy

osobiście
wspólnie z innymi osobami

Z tego tyh]łu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĄm przychód i dochód w wysokości: .....,,....

2. Zatządzata óziŃalnością gospodarczą lub jestem przed§tawicielem, pehomocnikiem takiej

- wspóJaie z irinlmi osobami . , .. , , ,... :i',,..-.

- jęstęm członkiem zarządu (od kiedy): ........ ...

]e.lem czlo.kie- zarzldl rod xiedyl,,,.,

- je§tęm członkiem rady nadzorczej (od kiedy):,.... ......... ,,.. ,.

jestem członkiem konisji ręwi4anej (od kiedy) ,,,,...., ..- . .

, jestem człoŃiem rady nadzorczejl3] 1od kiedy): .. ,.. .. , , , , . , , , , , .

- jestem cżłonkiefi komisji rerłizylej (od kiedy): .,,,,.,.,...,

Z tego t},tufu o§i€nąłem(ęłam) rv roku ubiegł]m dochód w wy§okości: .,.,..,.,..,.,,..,.,,.,,,..,,,

3. w fundac.jach prowadzących działalność gospodalczą: ..../1.i]., ... ,. Ll ł,.L!/ ii'i.,...,....,,.,..,,

formę prawną i przedmiot działabosci): , ., .. ,,,.

działalności (nalezy podać formę prawną i

Z tego Ęńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w lffysokości: .....fł.'ll'...łź



- jesteE człoDkiem zafządu (od kiedy):

- jeśem człoDkiem Iady mdzolczej (od kiedy):

Z tego qĄźu osiąg!ąłem(ęłam) w roku Bbiegłym dochód w wlsokości:

X. Zobowiąania pieniężne o wartości powyźej 10 000 złotycĘ w tym zaciąnięte kredl,ty i
połczki oraz waruŃi, na jakicb zostały udzielone (wobec kogo, w związl:u ż jaki$ zdarże iem, w

- jestem członkięmkomi§ji re$rizyj&j (odkiedy);................

WII. Inne dochody osiąane z tytufu zatrudnienia lub imej działalaości zarobkowej tub zajęć, z
podaniem kwot

D( Składniki mienia ruchomego o waiiości powyżej 10 000 ułotych (w prżFadku pojazdów
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pofrJJoffiffiń" rkł"d* ń;ńy(dż napodstawie arŁ 233 §i ń;i;-L;Ó; -
podanie niepralvdy lrrb zatajenie prarł d] gozr kela pozba§i.nia ś,o]ności,

,ii , a ]al a]al/
\ I!!. pr.nlk il Ę. ..\ t. |, t ;,xvx p

lnie]scowość. daia] (

[r] NieBłaściq,e skreś]ić,

izjNledoqcz_vdziała]ności§ltwórczejwrotnrc,iewZakesieplodukcjircślimeji
zakr€sie go§podarslwa rodżinnego.

13| Nie doryczy rad Dadzorczych spółdzielni mieszkanio§ _Ych,


