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OSWIADCZENIE MAJATKOW

dn!a

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
organizacyjnej gminy, osoby z rz4dz j4cej i czlonka organu
prawn4 oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne

i4

28i6 -02- 1 I

cego gminn4 osob

/e Qt.2-?6t

Jutq.dzq?
(miejscowo6c)

(dnia)

UWAGA:

l.

2.
3.

Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowi4zanajest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kaZdej z rubryk.
Ieinll poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai,,nie dotyczy".
Osoba skladajEca o$wiadczenie obowi4zanajest oke3lid przynalezno6i poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objqtego malZeisk4 *sp6lnoSci4

4.
5.
6.

maj4tkow4.
O$wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i za granicq.
O$wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
W czgSci A odwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladaj4cego o$wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomodci.

cz4sc A
Ja, nizej podpisany(a),

uradlony(?)

.ar.zed

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapofianiu sig z przepisami ustawy z dnia

2l

sierpnia 1997 r. 3 ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci

Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
iNr 162, poz. 1126,z1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr I 13, poz. 984
iNr214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z2OOl r. Nr 142,
poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I13, po2.984, Nr 153, poz. l27l iNr2l4,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad rnaiZeriskiej

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U.

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I. Zasoby

-

pienigZne:

, ,^^^ a

, rr
Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej t ... .. .7*..yy.y..Z.\.

....

-

papiery wartosciowe: .........
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2.
3.

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - palB2y poda6
I .Y "t

we aD.Mu4'
"t4""""""""f
/

liczbgiemitentaakcji:.......................
".....

akcje te stanowi4 pakiefwigkszy ni2 10% akcj i w sp6lce:
Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylEczeniem mienia przynale2nego do jego maj 4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpui4ce mienie, kt6re

VI.
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osoDrscre

wsp6lnie z irurymi osobami
Z tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

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

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem. pelnorqoqpikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy poda6 formg prawnQ i przedmiot
- osobiScie....
rl

.

dzialalno5ci): ,W'C JofT "1 "
al

"""'{"""'-"'

.'"".'""

{""'

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.... ...

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

..

..

.......

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ... .......
2. W sp6ldzielniach:

:"""1".t""'1"

............. ................ r.!ql.(...

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczejt3l 1od ki"dy;,

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

C Pry.

q.:...

...........

''................'..
Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnoS6 gospodarcz4:

.

. .t.V.3.

..

-

jestem czlonkiem zarz4da (od kiedy):

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

...........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci:

IX.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej l0 000 ztorych (w prgypqdku pojazd6w
mechanicznychnaleZypodaimarkg,model irokprodulcji): ........,i.UiK...d4.4ry:

X. Zobowi4zania

pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem, w

I

ili

X)

1)

tl
PowyZsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Aar"4*o.,.&,../.b: oJ.2ot6'
(miejscovrosd,data) {r
[1] Niewta$ciwe skeSlid.
[2] Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej
zakesie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowyoh.
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