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Zalączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dniaŻ6 lutego 2003 r
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Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest do zgodnego z prawdą starann€go i zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
,.nie'dotvczv,,.
3. osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest olłreślićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}żeńską wspótnośclą
majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5' oświadczenle o stanle maJątkowym obejmuJe również wlenytelnoścl pleniężne.
6' W częśclA oświadczenia zawańe są lnformacJe jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamleszłanla skladaJącego ośwladczenie oraz mieJsca połoźenlanieruchomości'
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po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca
1990 rl o sjmoządzie gminnym (Dz. U. z2o77 r.
poz. 1875), zgodnie z an. 24h tej ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
!.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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Ze zmianą rvprorvadzoną przez $ l pkt l rozporządzetria Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czenvca2}|'I r' znieniającego lozporządżenie w sprhwie okreśIćniawzorów formularzy oświadczeń majątkowyih radnego gnriny, wójta' zastęiicy wójta, sekreLlza gminy.

skarbnika grniny- kierorvnika jednostki organizacyjnej gnriny. osoby zarządzającej i członka ol3anu zarządzającego g*i'lną osobą
prarulą oraz osoby lvydającej dec;'zjc adnrinistracyjne rv imieniu wójta
@z. U. poz. l298). które weszło rv ż?cie z dniem l lipci
201'l r.
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ych lub pnedsiębiorców,
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udziały te stanowią pakiet większy niż 70% udzialów w spółce:
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegiyrn dochód w wysokÓści:

s...
...
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1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

których uczestniczą

takie

osoby

v1i0
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leży podać liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niżLoo/o akcji w spółce:
z tego tytulu osiągnąlem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokościl .......
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

Z

- należy podać liczbę i emitenta akcji;.$.!

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... v1t Ł
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Nabyłem(am) (nabył mój mafżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyci u w drodze prz etargu - należy podać op

vt.
1. Prowadzę działal

-

podać formę prawną i przedmiot działalności)

osobiście

- wspólnie

z

innymi osobami

.,...

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym
i dochód w wysokości: ...!łll..o.'..
2. Zanądzam dziatalnościągospodarczą lub jestem prz edstawicielem pełnomocnikiem takiej
(należy podać formę prawną i przedmiot działa
....,.........1,..1
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Z tego
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z innymi osobami .'...... j'4'J.L.'..''.

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .'......

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......{.L.L._..
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-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości
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lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać
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Ad res zamieszkan ia

osoby składającej oświadczenie:

Mieisc
1. .,
2. t
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Powyższe oświadęenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za podanie
5
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolności.
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