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OŒWIADCZENIE MAJ¥ TKOWFpOdPispraoownika{j74[lA}--

wójta, zastêpcywójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki orgJnizacyjnej
gminy, osoby zarz¹dzaj¹cej i cz³onkaorganu zarz¹dzaj¹cego gminn¹ osob¹ prawn¹
oraz osobywydaj¹cej decyzje administracyjne w imieniu wójta I

..5..~~~

, dnia.2D...Olt,.t!2r...r.
(miejscowoœæ)

Uwaga:
1. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest do zgodnegoz prawd¹, starannegoi zupe³nego
wype³nienia ka¿dej z rubryk.
2. Je¿eliposzczególnerubryki nie znajduj¹ w konkretnym przypadku zastosowania,nale¿ywpisaæ
"nie dotyczy".
3. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest okreœliæ
przynale¿noœæ
poszczególnychsk³adników
maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ do maj¹tku odrêbnegoi maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹
wspólnoœci¹maj¹tkow¹.
4. Oœwiadczenie
maj¹tkowe dotyczy maj¹tku w kraju i za granic¹.
5. Oœwiadczenie
maj¹tkowe obejmuje równie¿wierzytelnoœcipieniê¿ne.
6. W czêœci
A oœwiadczenia
zawarte s¹ informacje jawne, w czêœci
B zaœinformacje niejawne
dotycz¹ce adresu zamieszkaniask³adaj¹cegooœwiadczenie
oraz miejsca po³o¿enianieruchomoœci.
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po zapoznaniusiê z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzia³alnoœci
gospodarczejprzezosobype³ni¹cefunkcje publiczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr 113,poz. 715 i
Nr 162,poz. 1126,z 1999r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orazz 2002 r. Nr 113,poz.984 i Nr
214, poz. 1806)oraz ustawyz dnia 8 marca1990r. o samorz¹dziegminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271i Nr 214, poz.
1806),zgodniez art. 24h tej ustawyoœwiadczam,
¿eposiadamwchodz¹cew sk³adma³¿eñskiejwspólnoœci
maj¹tkowej lub stanowi¹cemój maj¹tek odrêbny:
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Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³arn)w roku ubieg³ymprzychódi dochódw wysokoœci:......................
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III.
Posiadamudzia³y w spó³kach handlowych - nale¿y podaæliczbê i emitenta udzia³ów:

..............................
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udzia³y te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% udzia³ów w spó³ce: ...,....................................................
,................................................................
Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:............................................

IV.
Posiadamakcjew spó³kachhandlowych- nale¿ypodaæliczbê i emitentaakcji:
................
......
"
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akcjete stanowi¹

10% akcji w

L tego tytU³U OSl¹gn¹³em{ê³am) w roku ubIeg³ym <1ocho<1
w wySOkOSCI:

:................

V.
Naby³em(am)(naby³mój ma³¿onek,z wy³¹czeniemmieniaprzynale¿nego
do jego maj¹tku
odrêbnego)od SkarbuPañstwa,innej pañstwowejosobyprawnej,jednosteksamorz¹du
terytorialnego,ich zwi¹zków lub od komunalnejosobyprawnejnastêpuj¹cemienie,które podlega³o
zbyciuw drodzeprzetargu- nale¿ypodaæopis mieniai datênabycia,od kogo: .................................

VI.
1. Prowadzê dzia³alnoœægospodarcz¹2 (nale¿y podaæ:formê prawn¹ i przedmiot dzia³alnoœci):
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Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymprzychódi dochódw wysokoœci:......................
2. Zarz¹dzamdzia³alnoœci¹
gospodarcz¹lub jestemprzedstawicielem,pe³nomocnikiemtakiej
dzia³alnoœci
(nale¿ypodaæformê prawn¹ i przedmiotdzia³alnoœci):
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Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:.........................................
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jestemcz³onkiemrady nadzorczej(od kiedy):
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Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci:
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jestemcz³onkiemzarz¹du(odkiedy):
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Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:.......................................
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VIII.

IX.
Sk³adnikimieniaruchomegoo wartoœcipowy¿ej 10 000 z³otych(w przypadkupojazdów
mechanicznych
nale¿ypodaæmarkê,model i rok produkcji): ...,.........................................................
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orazwarunki,najakich zosta³yudzielone(wobeckogo, w zwi¹zku z jakim zdarzeniem,w jakiej

Powy¿szeoœwiadczenie
sk³adamœwiadomy(a),
i¿ na podstawieart. 233 § 1 Kodeksukarnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi karapozbawieniawolnoœci.
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(podpis)

I Niew³aœciweskreœliæ.
2 Nie dotyczy dzia³alnoœciwytwórczej w rolnictwie w ziliesie produkcji roœlinneji
zwierzêcej, w fonnie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych.'
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