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OSWIADCZENIE MAJJ\ TKOWEL.

w6jta, zastypcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarz(!dzaj(!cej i czlonka organu zarz(!dzaj(!cego gminn(! osob(! prawn(! oraz osoby wydaj(}.cej
decyzje adrninistracyjne w imieniu w6jta Ill
\

....~ .... ?1. :.lJ...~ .... ~.'M . .............
.
(dnia)
(miejscowosc)

UWAGA:
I. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd£!, starannego i zupelnego wypelnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg6Ine rubryki nie znajduj£! w konlcretnym pzzypadku zastosowania, nale:zy wpisac ,nie dotyczy".
3. Osoba sklad~£!Ca oswiadczenie obowiqzanajest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w
In(\jqlkowych, dochod6w i zobowiqzan do maj£!tku odrvbnego i maj£!tku objytego malzeiiskq wsp6lnosciq
rnajqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kr~u i za gmniq.
5. Oswiadczenie maj£ltkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniy:Zne.
6. W czysci A oswiadczenia zawarte S£! informacje jawne, w czysci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz rniejsca polozenia nieruchomosci.

CZF;SCA
Ja, nizej

podpisany~, ..W~. -l-~-~-~..... G.t.c.~.~- ............
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

\
urodzony(p-)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sitt z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelni~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz~dzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz<:j.ce w sklad malzenskiej wsp6lnosci majqtkowej

iub stanowiq.ce m6j maj'ftek odrttbny:
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2. Mieszkanie o powierzclmi:
3.

~.'\.P. ... m
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o wartosci:

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:

A

_\

(

.~~..~..... tytul prawny: ~~

~.. }~erzclmia: ................ .

o wartosci: ....................................... rodzaj zabudowy: ................................... ..
tytul prawny: ............................................................................................... .
Z tego tytulu osi£lgn£l!em(ttlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ........... ..
4.

Inne nieruchomosci: powierzclmia: ..................................................................... .

............................................ ~~ ....~M.~........................................ .
o wartosci: ................................................................................................. ..
tytul prawny: ............................................................................................... .

HI.
Posiadam ud:lialy w sp61kach handlowych - nale?;y podac liczbtt i emitenta udzial6w: ............ ..

...................................................... ~~.,~~ .............................. ..
udzialy te stanowi£l pakiet wittkszy niz 10% udzial6w w sp6lce: ...................................... ..

Z tego tytulu osi£lgn<)lem(ttlan1) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

IV.

~~~~~~~~~~ ~~~-~ -~· .~~~.~~~-~~~. ~.~.~~~~~ ~.~~~~~~-~~~~~ .·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.-.·.·.·.·.·.·.·::·.·.·
akcje te stanowi£l pakiet wittkszy niZ 10% akcji w sp6lce: ............................................... .
Z tego tytulu osi£!gn<)lem(ttlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j rnalionek, z wyl£lczeniem mienia przynale:Z.nego do jego maj::ttku odrttbnego) od Skarbu Pafistwa,
innej pari.stwowej osoby prawnej, jednostek samorz£ldu terytorialnego, ich zwi£!zk6w lub od komunalnej osoby prawnej

~~~~~~~~~~~-~~~~~: ~~~~ ~~~~~~~.~~~~.i~ .M~~. ~~o~~~ .~~~~. ~-~~~. ~ .~:~ nabycia, od kogo: ........ .
VI.
1. Prowadzy dzialalnosc gospodarcl£l[ZJ (nalezy podac formy prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ........ .
. ..

-·~~~~~~~!~· ·.::::: :: :::· :::::.·::.·:_:.·:: .·::w:'fb::.·::~~~~.-::.·.·:.·::.·::_·_·:.·::.·::.·::.·::.·::.
wspolme z ll111ym1 osobam1 ............................................................................. .

Z tego tytu:lu osi£lgn£llem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ................ ..
2. Zarilldzam dzialalnosci::t gospodarcl£llub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
formy prawn~ i przedmiot dzialalnosci): ~ ,
- osobiscie ...................................................... ~~~ ................ .
wsp6lnie z innymi osoban1i ............................................................................. .
Z tego tytulu osi£lgn£l!em(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

~L
l. W sp6lkach h<mdlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..

'
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...............................................~.~..~:-:.~.~.~ ..\)L.~.'~.~0.t .... .
-

jestem czlonkiem zarzl!du (od kiedy): ................................................................... .

... ~.~<

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

-

jestem czlonkiem mdy nadzorczej ( od kiedy ): ..~. ~ .\?. ~.. W.~

-

jcsteu1 cz-lonki.cm komisji rcwizyjucj ( od kicdy) ...................................................... .

Z tego tytulu osillgn&lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............................. .
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~ s~ldndmach ...·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·illi)~!iii{·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·······················································

-

jestem czlonkiem zarzftdu (od kiedy): .................................................................. .

-

jestem czlonkiem rady nadzorczeP1 (od kiedy): ....................................................... ..

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): ..................................................... .

Z tego tytulu osil!gn&}em(trlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

.............................................
1

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq: .

tvA'~ .·~ ~ ........................... .
.....................................................................................

-

jcstcm czlonkicm zarzqdu (od kiedy): .................................................................. ..

-

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

-

jcstcm czlonkicm komisji rewizyjnej ( od kiedy): ...................................................... .

Z tego tytulu osiqgn&}em(ylarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................. .

VII~. lmlC dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lu~ innej dzialalnosci zarobkowej ~yc, z podaniem kwot
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IX. Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy

podac mark((, model i rok produkcji): ................................................. ..
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·····················································································································

X. Zobowiqzania pieniy:Zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki, na
jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

CZF;SCB

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iZ na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

... ~ .... ~.?.:~:~......... .
(miejscowosc, data)
[1] Niewlasciwe skresli6.

[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslim1ej i zwierzycej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzimtego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

