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OSWIADCZEN|E MAJĄTKOWE
wóita, zastęPcY wójta, sekretanza En,liny, skarbnika gminy, kierownika jednostk! organizacyjnej grniny,
osobY zarządza!ąee! i czlonka organu zarządza!ącago grnlnną osobą FrayJną
Oraz osobY wYda!ące! decyzle administrac,vlne w irnieniu wójta1

*m; ęźa, ......., aniułń&..ł-gl6ł,
(miejścow,ość)

l lrłłanł.

1. Osoba

skladająca oświadezenie obowiązana jest do zgodnego z pra.lvdą, starannegc ! zupelnego rrł_r,peinie_

nla każde! z ruhr,/k.

2. JeŹeli Poszczególne rubryki nie znaidują

czv".

w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisać ..nie doty-

3. Osoba si<fadaiąca oświacjczenieobowiązana jest określićprzynależnośćposzczegó|nych skladników maiąt_

kowrych, dochodów i zobowiązań do ma!ątiu odrębnego i majątku objętego

jątkową.

miłieństą wspótnością ń;_

4. Oświadczenie majątkowe

doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuie również wierzytelności pieniężne.
6. W czgŚci.Ą oŚwiadczenia

zawańe są informacle lawne, w czgściB zaśinformacle nielawne dctyczące adre_
ośwńdczenie ÓrŹzmieisca pólożenia nieruchońości.'

su zamieszkania skladającego

.
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Ja, niżej podpisany(a),

.....

Po ZaPoznaniu się z Przepisarni ustawr7 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go-

sPodarczejpzezosobypelniącefunkcjepublicznełoi.u,Nr106, poŹ.a79,z199br.Nr113,poz,715iNrlÓ2,

Poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z2OÓO i. Nr 26, poz. 306 orazz2oóz r. Nr 1]3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oO1r. Nr 142, poz. 1591 Qrazz2002 r, Nr 23,
Paz-.220, Nr 62, Poz.558, Nr 1't3, poz.98,4, Nr 153, poz.1271iNr214, poz 1806), zgodnie zart.24h tej ustawy
oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w sklad matżeńskiej wspólności inajątkowój iub stanowiące mój'majątei<
odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiei:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe;
..... na kwotę:
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Gospodarstwo roine
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Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziaiów:
ł
(

v

udziafy te stanowią pakiet .ruiększy niż 10Yg udzialów w spółce:

ZtegcĘtutuosiągnąlem(ętam)wrokuubiegtyrndochódwwysokości:..................'...'.'...,T..

lV.

Pcsiadarn akcje w,spótkach handlo,wyc| - należy podać |iczbę i emitenta akcji:
.......... /.ł j. s..... .....fl -. §. :.* u ! y- :],.t. -..
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Z tego tytulu osiągnąiem(ęiami w roku ubiegiym ciochód w wysokości:"""""""
V.

jego majątku odrębnego} od SkarNabylemiam) (nabyt mój malżon ek,zvvyłączeniem mienia przynależnego do
związków lub od kobu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sańoi,ządu ierytoiia-tnego, ich
oPis
przótargu
munalnej osoby prarłnej następując- ,i;;i;;tiói" p"pr"ń;bń; w drodze
- należY PodaĆ
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Zan,ądzam aziala!nc,sci ą gospodarczą
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roku ubiegiym dochód w wYsokoś
Ztegotytulu osiągnąlem(ętam) w
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jestem cztonkiem rady ąadzorczei {od kiedy):
(od ki
jestem czlonkiem komisii rewiąrjnej

n

je§tem cztonkiem zarządu (od kiedy}:
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jestem czionkiern zarząau (ocj
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej. (od kiedy}: ........_./.;l.*_.."",łę,k,i,ę"1,1,:"""""""
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zarobitowei lub zaięĆ, z porJaniem kwot
osiągan" . tytutu zatrudnienia lub innej dziaialnoŚci
z każdego Ętutu:
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t
(w prz,7padku pojazdów mechanicznych należy
Sktadniki mienia ruchomego o wańości piwvzej 10 000zfotvch

warunki'
zaciągnięte {redytr1 i podczki oraz
lobowiązania pieniężne o wartości powyżei 10 000 zlotych, w f,ym
iaiii"^ir^, i" jitiej wysokości): """""""":
ra jakich zostaty udzietone (wobec rogo, ;i;;i;fi;i;lffi'
K.

