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oŚwrłoCzENIE MAJĄTKoWE
wójtao zastępcy wójta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organiz,acyjnej gminy, osoby nrządzającej i członka organu zarądzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydająęj decyzje administracyjne w imieniu

wójtatll
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ł.aP.h:.ł,Q./6z...

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:

1,

2.
3.
4.
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6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypekrienia
kaZdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależnośćposzczególnych składników
majątkowycĄ dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńskąwspólnością
majątkową,

Oświadczenię majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obej muje równięź wierzytelności p ienięzne.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mĘsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A
Ja, nżejpodpisany(a),

6.a.ąk:a.ł,ł-

...b.a.łĆ.głltZ.&.*ł*7.

(imiona i nazrryisko oraz nazwisko rodowe)

Q**? *'Y:ź;;,Wź:r
po zapoziraniu się z przepisami ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przezosoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz,U, Nr 106, poz.679, z1998 r. Nr 113,poz.715 i

Nr 162, poz,Ll26,z1999 r.Nr49, poz.483,z2000 r.Nr26, poz.306orazz2O0ż r.Nr 113,poz.984 iNr
2I4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zż00I r. Nr 142, poz.
1591orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr214,poz.
1

806), zgodnie z art. Z4htej ustawy oświadczany że posiadam wchod7ące w skład maŁeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie
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obcej:
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na kwotę:

il.

wartości:
m2, o wartości: ....

tytułprawny: .....
..... tytułprawny:
ż. Mieszkanie o powierzchni: ....
powierzchnia:.................
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:....,....'..._. ..,
....... rodzaj zabudowy:
o wartości:
tytułprawny: ....,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci: . . .. . ]^.r....

1. Domo powierzchni:.............,..ffiZ,
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
. .

udziaĘ te stanow ią pakiet większy

nż I 0oń

.,4/.:€,

. . . .

.,2. Śp. l.

/

udziałów w

{ł.€r./.a/z.

spó łce :

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

ł/l!€.

akcje te stanowiąpakiet większy

nŁ IlYo akcji w

.

.12€ł,/.{ł rł/.ąz:ą

/

. . .

spółce:

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....

v.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, zwyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zvviąrków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbycilw drodzę przetargu- na|eży podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ż

.</

VI.
1.

Prowadzę działalnośógospodarczątz) (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........

osobiście
wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(mleży podać formę prawną i przedmiot działalności):

osobiście.
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ..........

VII.
1.

W spółkach handlowych(lnrwa, siedziba

spółki):

....."4ć/€,

jestem członkiem zarządu (od kiedy):..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....
2. W spółdzielniach:

jestem członkiem zaruądl (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....
3.

W fundacjach prowad zących działa|nośó gospodarczą:

J

. . .. . . .

e:?ź

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....

VIn.

Inne dochody

osĘane zt5Ąułu zatrudnienia

lub innej dziaŁalności zarobkowej lub zajęó, z

poda,niem kwot uzyskiwanych zkażdego tfiufu:

€ktź

IX. Składniki mienia

ruchomego o warlości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji): ..
...,.../..". "r,.........

l.

"L,,ż|,-.ż/.ć/+'./{Żł/l.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredytY i
pożycrkioraz warunki na jakich zastaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ńarzeniem, w

jakiejwysokości):.. ..;.......)..........
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