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oŚwrłDCZENIE MAJĄTKowE

kierownika jednostki
organtzacyJneJ gmrny,

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczeg lne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczeg lnych
składnik w majątkowych, dochod w i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku
objętego małżer ską wsp lnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rriwnieżwierzytelności pieniężne.

W części A oświadczeniazawurte są informacje jawn t W części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

,,
CZĘSC A

1

( miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia l997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 1 06, poz. 679, z l998r.
Nr 113, poz.7I5 i Mr 162, poz. 7126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2OOOr. Nr 26, poz. 306 oraz
z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) otaz ustawy z dnia 8 marca l99Or. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 14Ż,poz.1591 otazz2002r. Nr 23' poz.2\O, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.Iz7l i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam)
ze posiadam wchodzące w skład małŻeriskiej wsp lności majątkowej lub stanowiące m j majątek
odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:



. na kwotę:

II.

1. Dom o powierzchni : ........... ffiŻ, o wartości: ............ tytuł prawny:

rodzaj zabudowy: .....
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i doch d w wysokości: ..

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ............. n(...

o wartości:

tytuł prawny:

ilI.

Posiadam handlowych - naleŻy podać liczbę i emitent a udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niz t\%o udziałow w sp łce:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości:

rv.

akcje te stanowiąpakiet większy niz L0% akcjiw sp łce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości:



V.

Nabyłem(am) (nabył m j małŻonek, Z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ichzwiązk w lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, kt re podlegało

::::::::::: ::i7:7":::: :::t:::::: :"0"*:::::: :

vI.

- wsp lnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ptzychod i doch d w wysokości: .........

2 . Zatządzam dziaŁalnoś ci ą go sp o dar cząIub j e stem prze d stawi c i elem, p e
działalności (naleŻy podac fo'-ę prawnąi przedmiot działalności): ....

- osobiście

- wsp lnie z inrrymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości:

VII.

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości:

- jestem członkiemzarządu (od kiedy):



_ jestem członkiem rady nadzorczej3 1odkiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doch d w wysokości:

- jestem członkięm zarządu (od kiedy):

jestem człotkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doch d w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc,

::::::::::::::

IX.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyŻej I0 000 zŁotych, w tym zacirynięte kredyty i poŻyczki
oraz waruŃi' na jakich zostały udzielone (wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem' w jakiej



PowyŻszę oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawię art.233 $ 1 Kodęksu karnego
za po danie nieprawdy lub zatEenie prawdy gr ozi karu pozbawienia wolno ści.

,l

truŁ'lon b ł9 ,oł ło łł
i;j;;;;;;;;;;j ( podpis )

1 
Niewłaściwe skreśli .

' Ni. doĘczy działaIności wyw orczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwie ruęcej,
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Ni. dotyczy rad, nadzorczychsp łdzielni mieszkaniowych.


