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WZOR

CSWSADCZEiMIE iVIAJATK

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gmrfsyTW^roMMilka'jsdnostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzajacaj i czfonka organu zarz^dzajacagoigmmng osoba prawng

oraz osoby wydaj^eaj decyzje administracyjne w imieniu wojta1

, dnia
Kmiejscowosc)

Uwaga:

1. Qsoba sktadaiaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupemego wypeinie-
nia kaidej z rubryk.

2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znsjdujrj w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,.nie dotv-
czv".

3. Osoba skfadajaca oswiadczsnie obowiazana jest okresllc przynaieznosc poszczegolnych skiadnikow majat-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego mafzenska wspoinoscia ma-
jatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.

8. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczacs adre-
su zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) £..V....W.?.?tf$.'X.'./Z $.x.(9.A.*. w ....

(miejscB zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci go-
spodarczej przez osoby petnia.ce funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza_cs w sktad mafzehskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone vv walucie poiskiej: id,.'.

— srodki pieniezne zgromadzone w waiucie obcej: N.'.fc

— papiery wartosciowe:

na Kwote:



Dziennik Ustaw Nr 34 _ — 2225 — _ Poz.

1. Dom o powiarzchni: ...."fn.Y.I ...... m2, o wartosci: ...'.:.£..'.. ....f,''.̂ .''.... tyiut prawny: ......... ..

2. Mieszkanie o powierzchni: ........ m2, o wartosci: ........................ tytut prawny: ....... flJ.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .................... ̂ ..̂ r.'.v.!:..̂  ............................................ , powierzchnia: ........ «£•*../ J

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: '. ........................

Ztego tytutu osia.gnaiem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci: ''

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handiowych - nalezy podac liczbf i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: .........

Z tego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac iiczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Ztego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ........... j). .'£..

V.

Nabyfem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaieznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytoriainego, ich zwiazkow !ub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja_ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i dat§ nabycia, od kogo: .....................................................................................................................................
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1. Dorn o powierzchni: ....̂ .r.I ...... m2,. o wartosci: ..J..'?.....(?.®..Q.... tytut prawny: ......... .,.̂ ..''L'?.Tr.£:3.̂  ..........

2. Mieszkanie o powierzchni: ........ m2, o wartosci: ........................ tytut prawny: ....... flJ.ff..&P.Tj?.@x!f. ..............

3. Gospodarsiwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .................... ̂ ..̂ r.'.v.iy.k ............................................ , powierzchnia: ........ .*..[.). J. ..............

o wartosci: '

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny: '. ........................

Ztego tytutu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytut prawny:

Posiadam udziaty w spoikach handlowych - naiezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: ...!.......

Ztego tytutu osia,gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac Iiczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ........... JL(£.....!

V.

Nabyfem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panst/va, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja.es mienie, Ictore podiegato zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis

mienia i date nabycia, od kogo: .....................................................................................................................................
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3. W fundacjach prowadiacyeh dziatainosc gaspodarcza:

— jsstem crionkism zarzadu (od kisdy):

— isstsm czionkiem rady nadzorczsj (od kisdy):

— jestsm czionkiem komisji rewizyjnsj (od kiedy): /YJL£L.aJ^J..!̂ £».)£

Z tego tytutu osia_gnajsm(efam) w roku ubiegtym doehod w wysokosci:

vra.
inne dochody- osiagane z tytutu zatrudnienia iub innsj dziatainosci zarcbkowej !ub zajec, z podaniern icwc

uzysiciwanychzkaidego tytutu: ....ê .jVr̂ U .̂ ./K:̂ .Mî .(/3:

..£o..̂ M..:.£5T

-^ ?;vro'tru P/Gd'^o^.<^f7"A *> 2M .̂ar.'"."." " " ' . " .• •••••••••••"•••••«••••"•••••••••»•••«•••"•"»•••"••• •••••••m •>•••••••••.»<••••••••&••••••••••••••>•>••••••••••••••••••••••*••••••••••*••••••••*••••••••••••••.•»•••.••»•••••• •,..,.*,«..».

DC

Sktadniici misnia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mschanicznych naie:

podac marker model i rok produkcji):

(Vij

x.
^.obowiazania pienieine o wartosci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciagnists kredyty i pozyczki oraz warun
na jakich zcsiaty udzielone (wobec kogc, w zwia.zicu z jakim zdarzsniem, w jakiej wysokosci):


