
(miejscowosc)
., dnia . r.

Ja, nizej podpisany(

V nncptG zduuunienra/duuiuvvisiiu luu lunKCja ;

po zapoznarliu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U.
z2001 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 olwiadczam, ze posiadam
wchodz^ee w sklad malzenskiej wspolnosci majajfcowej lub stanowi^ee moj inaiatelc ndrehnv

Zasoby pieni^zne:
- grodki pienifzne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni§tne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na



IL

1. Dom o powierzchni: ...,^/.\£,frz^. m2, o wartosci:

tytu* prawny: <^5^f?^^

2. Mieszkanie o powierzchni: ,.„. m2, o'wartosci:

tytuJ prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytui praw

Z tego tytutu os'î gnalem(?tam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytirf prawny:

1. Posiadam udziaty w spoJkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsi?biorcow, w ktorych uczestnicz^takie osoby ~ naiezy podac liczb? i emitenta udziai6w:

udziaty te stanowiq, pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spoice:

Z tego tytuiii osi^gnalem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziary w innych spolkach handlowych - naiezy podac iiczb§ i emitenta udzialow;,,.

Z tego tytulu osiagnajem(eiam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:/f.



IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gmihnych osob prawnych lub

przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza^takie osoby - nalezy podac Uczbe. i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wi^kszy ni£ 10 % akcji w spoice:

Z tego tytuhj osiajgnajem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ................. , ......

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji;

Z tego tytuiu osia^najtem(?tam) w roku ubiegfym dochod w wysoKosci:

V.
Nabytem(am) /nabyl m6j matzonek, z wylajczeniem mienia przynaieznego do jego majajtku
odr^bnego/ od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzajdu
terytorialnego, ich zwiajzkdw lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujajce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo : , ...............................

VL
1, Prowadze. dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy podac j"orme_prawnq i przedmiot dzialalnosci)

- osobiscie

- wspomie z innymi osobami

Z tego tytufu osiajgnajem(e,iam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzajdzam dzialalnoscia^ gospodarczq, lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dziatalnosc i (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci) : ......................................

- wspolnie z innymi osobami



Z tego tytutu osi^gnajem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIL
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

jestem cztonkiem zarzajdu (odkiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

jestem czionkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytutu osiajnajemCelam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIIL
Irme dochody osiajane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno&i zarobkowej lub zaj?c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka^dego tytutu:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezypodac mark%, model i rokprodukcji): ,,.,,,,, ,

x.
Zobowiazania pienifzne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
\vy$oko$ci):.,,



B

Adres zamieszkania osotw skJadaiacei

Miejsce potozenia nieriu

1

2

3 ,

4,

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowo^, data)




