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o§WlADcZENlE MA.,ĄTKoWE
wójta, zastęPcY wójta, sekretarza grniny, si<arbnika gminy, klerownika jednostk! organizacyjne! grniny,
osobr/ zarządza!ąee! i czlonka organu zżrządza!ącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydaiące! decyzle administricylnc w irnieniu wóji*l
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1, Osoba

skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnega z prawdą, stalannegc

nla kaźde! z rubrryk.

!

zupelnego rtl,pelnie_

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naieży wpisać ..nie doty_
czv".
3, Osoba skiadająca oŚwiacjczenie obowiązana jest okreśiićprzynależnośćposzczególnych skladników
maiąt-

kowYch. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnegó i ńajątłu obibtego miłi"ńską wspóinością ń;_
jątkową.

4. Oświaciczenie majątkowe

doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytetności pieniężne.
6, W czgŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacle
lawne, w eząściB zaśinformaele nie;awne dotyczące ądresu zamieszkania skladającego ośwńdczenie ÓrŹzńi"i""" pólożenia nieruchomości.'
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko lodowe)

Po ZaPcznaniu się z Przepisa_rni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenlu prowadzenia dzialalności gospodarczejprzezosobypelniącefunkcjepublicznełoi.U.Nr106,
poŹ.679,z199br.Nr113,poz.Zl5iNrlÓ2,
Poz,1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zZOÓO i. Nr 26, poz. 306 arazz?:aóz r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz

ustawYzdnia8marca1999r,osamorządziegminnym(Dz.U.zaa}lr.Nrli2,poz.
Paz,.220, Nr 62, Poz. 55B, Nr 113, poz. 9B4, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

poz

1591 orazz2Oa2r.Nr23,
z art.24h tej ustawy

1806), zgodnie

oŚwiadczam, Że posiadam wchodŹące w sktad maitbnsneiwspólności inająttowój ńb stanowiące mój'majątei<
odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

-środkipieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej:.....(,.....'..ń...
Jv

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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t7tul prawny:
Z1egot-.ytuiu osiągnąfern{ęlam}
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roku ubiegll"nn przychód i dochód

4. lnne nieruchomości:

lV.

Posiadarn akcje

w,

akcji:
spólkach handtowych _ na!eż} podać liczbę i emitenta
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w wysokości:"""""""
Z tego tytulu osiągnąiem(ęiam} w roku ubiegiym ciochód
V,

od Skarprzynależl"9o_1o^ip^9o majątku odrębnego)
Nabylemiam} (nabyt mój matżonek, zwyiączeniem.mienia
od kolub
związków
lcrr
ierytorialnego'
bu państwa, innej państwowej osoby p;";;;i;l;dńostek lańorządr"lw oioaze poóti,gu _ niteży podać opis
;ń;
munalnej osoby prav.lnej następując" .i;;i;;i,lói" poJl"guń

l" P i-c,uva

clzę rlzi aia l nosł

gos

po

d a

r ą i przed
ra\Jv n
, nn rl ; ti ,) ri-j] e pi] ra\JV
rcz ą,2 lnal eź,i po d ać f o rm ę

-

osobiście

-

vłspólnie z innymi osobami

w roku ubi
Z tego tytuiu osiągnąlemlęłam}
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jestem cztonkiem rady nadzorczei {od kiedy);
" """- """":" "" "" "," "" "",,ł
(od kiedy):
jestem cztonkiem komisii rewizyjnej

jestem cztonkiem zarządu (od kiedy}:

jestem.czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy}:

n l ci

CZi

ł ia

i,a C 9C i

i :

3. W fundacjach prow a:Izącycn oziaiainośćgospociarczą_:
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jestem czionkiern zarząau (ocj kieciy}:
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jestem czionkier"rr rad.7 nadzorczej (od kiedy}:
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziaialności zarobkowej lub zajęĆ, Podaniem
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Sktadniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10 000 ztotych {w prąypadku pojazdów mechanicznych

x.

połczki craz warunki,
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżei 10 000 ztotych, w tym zaciągnięte {redvĘ i
jakiej
wYsokoŚci}i
""""""""l,
ra jakich zostaty uazióióne Ńoń." ńogo. w związru z jakim'zdaaeniem, w
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