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Dziennikustaw

Poz.2020
Załączniki do rozpoządzenia Prezesa Rady Minishów

zdnjaż6 lutego 2003

r.
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1, Osoba sktadająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
i zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;hialeźiĘisEt@!2ly:zy],
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana jest określićprzynależnośćposzczególnyc[
składników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
młzersłą wspólnością
majątkową.

4. oświadczenleo stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieizyelnóscipidńiĘżhe.

6. WczęŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w części B zai informacje niejawne dotyczące
adresu
zamieszkania skladającego oświaddenie oraz miejsca położenianieruchomości.
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onieniającego rcżpoląwóją seketarza gmi_ny,
dzającego g,minną osobą
w źrycie z dniem I Lipca
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1. Posiadam udziały w spcłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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niż70% udziałów w spółce:

ch handlowych
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należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tego tylułu osiągnąłep(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:,......,.....,.....,,

r

Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczą , takie osoby
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akcje te stanowią paki
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tego tytułu osiągną

większy niż1"0% akcjiw spółce:
w roku ubiegiym dochód w wysokości:

...,............t^^,€_....,....

2. Posiadarn akcje w innych
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należy podać liczbę i emitenta akcji: ,...,.,,..,.

ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia pnynależnego 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

zbyciuwdrodzeprzetargu-należypodaćopismieniaidatęnabycia,odkógo:...,
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1. Prowadzę działalnośćgr
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- osobiście
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Łarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnĘkiem takiej działalnos'ci
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,......,....,.r"-i.g,.....

Zlego Ętułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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Składniki mienia ruchomego o waftoŚci powyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .....,,...,.,,...
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Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku

z

jakim zaazenibń, w.;akiójwy,sokości);,,,,,,
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czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. lJ. zżO19 r., poz. 506)

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

