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oSWiADcZENlE MA..,ĄTKoWE
wóita, ZastęPcy wójta, sekretarza En"liny, skarbnika gminy, kierawnika jednostk! organizacyjne! gnliny,
osobY zarządza!ąee! i czlonka organu zarządzaiącego gnnlnną osobą FrałtJną
, araz osoby,ruyda!ące! decrlzje administrac.vjne w irnieniu wóitar
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1. Osoba,skladająca

o,,^ł{,p§,.ł§&7

oświadezenie obowiązana lest do zgodnegc z prawdą, sterannegc ! zupelnego vvl,pelnie-

nia kaźdej zr,łbryk.

2- JeŻeli Poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naieży wpisać ,.nie dotyczY".
3. Osoba skiadająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynateżnośćposzczególnych skladników maiąt-

kowrych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego mitżeńską wspóinością
iątkową.
4. oswiadczenie majątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.
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6. W czgŚci A oświadczenia zawańe są informaele lawne, w czgściB zaśinfcrmaele nielawne dotyczące adre-

su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko łub funkc.ia)

Po zaPcznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności gospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poŻ.679, z 199i] r. Nr ]13, poz.715 i Nr 1Ó2,
Poz.1126, z 1999 r, Nr 49, poz. 4B3, z2OaO r. Nr 26, poz. 306 orazz2oóz r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Zaffi r. Nr 142, poz. 1591 oral z 20a2 r. Nr 23,
poz.^220, Nlr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271iNr214, poz. 1806}, zgodnie zart.24htej ustawy
oŚwiadczarn, Że posiadam wchodŹące w sklad matżeńskiej wspólności majątkowej ńb stanowiące mój'ma.iątei<
odrębny:
l.
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zgromadzone w walucie polskiej:

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

na kwotę:
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"ji' * spóikach
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handlowych |nlazwa,da{ziba spóiki}: """"n(,ę,
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a*-

jestern czionkiem zarządu (od kiedy):

i
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kiedy},:,-""
{od kierłv),:
rewie/jnei lnrł
jestem czlonkiem komisii -_..,r-,inai

ZtegoĘutu osiągnątern{etam}

tJv.

rokv.ubiegtYq' lochód w,wYsokoŚci: ""'..""'iĘ"':""rii':"1"""':1"':'rj'rrij':'a

2. W spóidzielniach:
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jestem cztonkiem zarządu (od kiedy}:

€
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(od kiedy}:
jestem cztonkiem koniisji rewizyjnej
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kieciy):
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jestem czionkiem zarząau (ocj

-

jestem cztonkiem rad.y nadzorcze,i (od kiedy};

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy): -,...--......-...,:""""""""",
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Z tego §ltulu osiągnąfem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokoścl: .-....-."""
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zajęc, z PorJaniem kwoi
lnne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub.innej dziaialnośc'lzalobkowej rYb
uzyskiwanych z każdego Muiu: ....Ś.Q-3.ł.ł.*-./--i.,-.-......-,...;
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Sktadniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10

należy

podać rnarkę, model i rok produkcji}:

poŻyczki craz vrarunk!,
5oUo*iąr"nia pieniężne o wartościpovrryżej 10 000 .Ęvph, ry tym zaciągnięte |Tdyry i
jakiej
wysokości}:
w
jakim'zdaaeniem,
'tr'*iąiku
"""""""","
z
na jakich zostałr7 udzielone (wobec kogo,

