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zalącznik nI 2

vvzÓa
ośwlłoczerulr MAJĄTKoWE

w ita, zastępcy wÓ,.ta' gokrotarza gminy,skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i cz|onka organu zarządzającego gminną osobą prawną

Uwaga:

1. osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnie'
nia każdej z rubryk.

2.'Jeże|i poszczeg Ine iubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać -nie doty-
czv-,

3' osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić pr:yna|eżność poszczeg |nych skladnik w maiąt.
kowych, dochodÓw i zobowiąza do maiątku odrębnego i majątku objętogo matże ską wspÓ|nością ma-
|ątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kra|u i za gran|ę.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje rÓwnież wier:yte|ności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są infolmacio |awne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adre.
su zamieszkania sklada o oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

czĘśc A

Ja,  n iżej  1
(imiryra i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(mi6jsce ratrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziala|ności go.
spodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679' z 1998 r.Nr 113' poz.715 i Nr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr 49, po2.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2OO2 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r' Nr 23,
poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poą.984, Nr153,poz. 1271 iNr214,poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad malżeriskiej wspÓlności majątkowsj Iub stanowiące mÓi majątek
odrębny:

t.

zasoby pien iężne:
_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej: .........'.

_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej:

fJ-l a,,,^
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3. Gospodarstwo rolne:

o wartości:

Z tego Mu|u osiągną|om(ę|am) W roku ubieglym przychÓd i dochÓd w wysokości: .'.......,.....'.

4. lnne nięruchomości:

o wartości:

ilt.

Posiadam udzia|y w spÓtkach handlowych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatÓw:

udziaiy.te stanowią pakiet Większy niż 1oo/o udzial6w w spÓlce:

Z tego tytutu osięgnqtem(ę|am) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości:

tv.
Posiadam akcjp w spÓtkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta akcj i:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akĄi w spÓlce:

z tegto Mulu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieg|ym dochÓd w wysokości: ...'...........

v.
Nabyłem(am} (nabyt mÓj małżonek, z wylączeniem mienia przyna|eżnego do jego maiątku odr9bnego) od Skar.
bu Paristwa, innej pa stwowei osoby prawnej' jednostek samorządu terytoria|nego, ich związkÓw |ub od ko.
muna|nej osoby prawnej następujące rnienie, ktÓre pod|egalo zbyciu w drodze pIzetargu _ na|eży podać opis
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vl.
1. Prowadzę dzialalność gospoda rczą? (należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):

z tego Mulu osiągnąłem(ę|am) w roku ubieg|ym pnychÓd i dochÓd w wysokości: ..........'......

2. Zanądzam dziatalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pe|nomocnikiem takiej działa|ności
(na|6ży podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

....i;*---

- osobiście

vil.
1. W spÓ|kach handIowych (nazwa, sibdziba spÓiki): ......'.....'..

- jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komis'ji rewizyjnej (od kiedy): .....'...

Ztego |Ąutu osiągnqfem(ętam} w roku ubiegtym dochÓd W Wysokości:

2. w spÓtdzieInlach:

- jestem czfonkiem rady nadzorczei3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rawiryjnej (od kiedy):

Ztego t1Ąutu osiqgnątem(ęlam) w roku ubiegtym dochÓd W vvysokości:
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3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnośc aospodarczą:

- iestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ..'.............

- jestem cztonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisj i  rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ętutu osiq9nątem(ę|am) w roku ubiegtym dochÓd w wysokości:

x.
Zobowiązania pienięźne o wartości powyżej 10 000 zfotych, w tym zaciągnięte krodyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzie|ono (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

-----



3'lł

Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1
prawdy Iub zatajenle prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowośc, data)

t Niew|aściwe skreślłć.
2 Nie dotyczy dzialaIności wytwÓrczei W rolnictwig w zakresie produkcji 'oślinnej i zwienęcei' wjormie i zakrosie gospodar-

stwa rodzinneoo.
3 Nie dotyczy ra-d nadzorczych spÓtdzie|ni mieszkaniowych.
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