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w6jtaozastppcy w5jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarzqdzajQcego
gminnq osob4 prawnQ oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu
w6jta tll
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UWAGA:
jest do zgodnegoz prawd4 starannegoi zupekregowypehrienia
l. Osobaskladaj4caoSwiadczenie
obowi4zana
kazdejzrubryk.
2 . Jeheliposzczeg6lnerubryki nie znajduj4w konkretnymprzypadkuzastosowania, nalety wpisaC,,nie dotyczy".
jest okreslidpr4inaleZnoS
Osobaskladaj4cao6wiadczenie
obowiqzana
t poszczeg6lnych
skladnik6w
maj4tkowych,dochod6wizobowiryafi do majqtkuodrgbnegoi maj4tkuobjqtegomalZerisk4wsp6lnoSci4
majqtkow4.
4. OSwiadczenie
maj4tkowedo$czy maj4tkuw kraju iza granic1.
5 . O6wiadczenie
maj4tkoweobejmujer6wnieZwierzytelnoSci
pienigzne.
6 . W czgSciA oSwiadczeniazawarte
sqinformacjejawne,w czgsciB zaSinformacjeniejawnedotycz4ce
adresu
zamieszkania
skladajqcego
oswiadczenie
orazmiejscapolo2nnianieruchomosci.
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urodzony(a)

>24-&(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcjd

po zapoznaniusig z przepisamiustawyz dnia21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalno$ci
gospodarczej
przezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr 113,poz.7I5 i
Nr 162,poz.1126,z 1999r. Nr 49, poz.483,22000r. Nr 26, poz.306oraz 22002r. Nr 113,poz.984i Nr
214,poz.1806)orazustawyz dnia8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr153,poz. l27l i Nr 214,poz.
1806),zgodniez art. 24h tej ustawyo$wiadczam,2eposiadamwchodzqcew skladmalZeriskiejwsp6lnoSci
majqtkowejlub stanowi4cem6j maj4tekodrgbny:

I. Zasoby pienip2ne:
rt"O* pienigzne
zgromadzone
w waluciepolskiej
: ......t/.€.. M. .l'..2.
e.(

papierywartoSciowe:

na kwote:

il.
1.
2.
a
J.

udzialyte stanowiqpakietwiEkszyruz l0%udzial6w w sp6lce:
..=..

z tegofrulu osi4gn4lem(elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:

IV.
Posiadamakcjew sp6lkachhandlowych- nale2ypodai liczbEi
emitentaakcji: .,U:€.J.1?.f.2 t:.....

z tegotlrtulu osi4gnQlem(elam)
w roku ubiegtymdoch6dw wysokosci:

V.

..;-..

Nabytem(am)(nabylm6j malZonek,zwylEczeniemmienia przynaleimego jego
do
maj4tku
odrqbnego)od SkarbuPafstwa,innej panstwowejosobyprawnej,jednostek
samorz4du
terltorialnego,ich rwiqzk6w lub od komunalnejosobyprawnej
nastEpujqce
mienie,kt6re
podlegalozbyciuw drodze przetargu- nalezypodai opis mienia
i datl nabycia,od kogo: ,arE--r>B/.2..2
7

V
VI.
1. ProwadzgdzialalnoS6gospodarcz{1 lnaleirypodadforme prawn4i przedmiotdzialalno6ci):/.(€.?.?*rzv

osobiScie
;....
wsp6lniez innymi osobami.-...
w roku ubiegtrymprzych6di doch6dw wysokoSci:..1.
Ztego tyhrfuosi4gn4lem(Elarn)

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
;-.....
Z tego tytutu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: . . . . :1.. . .

gospodarcze.
....:::...
prowadzqcych
dzialalnoS6
3. W fundacjach

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ...=.
.-i;

jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): .;-...
=....
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.
Z tego t5rtuluosi4gn4lem(elam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII. Inne dochodyosi4ganeztyfiittrzatrudnienialub innej dzialalnoScizarobkowejlub zajg{ z
-podaniemkwot uzyskiwanychzktzdego grtulu: ..e.. .ftV). .€.k'. . . #.re.c. p. ttte-/LtQ ...

..2e fl e3....:,i.,:t:tdt ( ....7.€.%.4.,.2.*...:/: .

lX. Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych(w przypadkupojazd6w
CZ y
mechanicznych
nale2ypoda6markg,model i rok prodrkcji): . ./. !.€ . . .447.
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czEtse

(miejscowoSe,
data)
[1] Niewla6ciweslae$lid.
[2] Nie dotyczydzialalnoSciwytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji roSlinneji
zakresiegospodarstwarodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczychsp6ldzielni mieszkaniowych.

ntierzpcej, w formie i

