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wdjta, zastppcyw6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu zarzqdzaj4cego
gminnq osob4 prawne orarzosoby wydaj4c,gjdecyzje administracyjne w imieniu
w6jta t'r
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UWAGA:
jest do zgodnegoz prawdq starannego
i zupehregowypehrienia
obowi4pana
l. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
kazdej z rubryk.
wpisad,,niedotycgy".
rubryki nie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,naleiry
2. Jeaeliposzczeg6lne
jest okreSlidprrynaleimofidposzczeg6lnych
skladnik6w
obowi4zana
3. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
maj4tkowych,dochod6wi zobowi4zarido maj4tkuodrpbnegoi maj4tkuobjgtegomalzeriskAwsp6lno6ciq
maj4tkow4.
maj4tkowedotyczymaj4tkuw kraju i za granica,.
4. Oswiadczenie
pienigzre.
maj4tkoweobejmujer6wnie2wierzytelnoSci
5. Oswiadczenie
jawne,
czgSci
B zaSinformacjeniejawnedotycz4ceadresu
s4
informacje
w
zawarte
6. W czqsciA oSwiadczenia
poloZenia
miejsca
nieruchomoSci.
oraz
skladajqcego
o5wiadczenie
zamieszkania
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urodzony(a)
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po zapoznaniusig z przepisamiustawy z dnia21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno$ci
106,po2.679, 21998r.Nr 113,poz.7l5i
gospodarczejprzezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr
r. Nr 26, poz.306orazz2002r.Nr 113,poz.984iNr
r. Nr 49, po2.483,22000
Nr 162,poz.1126,21999
gminnym(Dz. U. 22001r. Nr 142,poz.
214,poz. 1806)orazustawyz dnia8 marca 1990r. o samorz4dzie
l59l orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,po2.984,Nr 153,poz.l27l i Nr 214,poz.
wsp6lno6ci
posiadam
wchodz4cew skladmalZefiskiej
1806),zgodniezart.24htej ustawyo6wiadczam,2e
majqtkowejlub stanowi4cem6j maj4tekodrgbny:
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p(lkach handlowych- naleirypodadliczbEi emitentaudzial6w:
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udzialyte stanowi4pakiet wigkszyni? I 0%oudzial6ww sp6lce:
Z tegoErtutuosi4gnqlem(Elam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:. . .

IV.

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy ruZ l0% akcji w sp6lce:

Z tegotlrtulu osi4gn4lem(elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:...

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleimego do jego maj4tku
odrqbnego)od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4cemienie, kt6re
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VI.
1. Prowadzq dzialalnop'{ gospoSqrczat'l{qutq4, poda6fprnrQprawnai przedn{io\dzialalnoSci):
.,.. . . . ....
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osobiScie
wsp6lniez innymi osobami
ztego tytutu osi4gn4lem(elarn)
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysokosci:
2. Zarzqdzamdzialalno5ci4gospodarczqlubjestem
przedstawicielem,
pelnomocnikiemtakiei
dzialalnoSci(naleLypoda6formeprawn4iprzedmiot
dzialalnoSci):
osobiScie.

wsp6lniez innymi osobami
ztego t5rtutuosi4gn4lem(Elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztego tytulu osi4gnQlem(Elarn)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:
2. W sp6ldzielniach:
j estem czlonkiem zauqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej9l (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gnqlem(etam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:
3. W fundacjachprowadzqcychdzialalnoSdgospodarczq.
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j estemczlonkiem zarzqdu(od
kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej
(od kiedy):
lestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):...

z tegoOrtufuosi4gn4lem(glam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokodci:

ku pojazd6w
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[1] NiewtaSciweskreSlid.
[2] Nie dotyczydzialalnoSciwytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji ro5linnej i
zakresiegospodarstwarodzinnego.
[3f Nie dotyczy rad nadzorczychsp6ldzielnimieszkaniowych.
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