
Dokonano analizy .

Nowafc

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika Jednostki qrganizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawny

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Uwaga:

T. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypp/nie
nią każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastopowania, należy wpisać „nie dol̂

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest o kreślić przy należność poszczególnych składników mająi
kowych, dochodów i zobowiązań do majatfcu odrębnego r majątku objptegu małżeńską wspólnością tną
jgtkową.

4. Qswiadc?enle majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

G. W czyści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adn
SŁI zamieszkania składającego oświadczenie oraz: miejsca powożenia nieruchomości.
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po zapoznaniu sig z prz^pisamf ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu p rtf wadzenia działafnoacf g
sp od srcz e] przez osoby petnią^c funkcje publiczne (Dz. U. Mf 106, póz. 679, z ł996 r. Nr 1T3, po;. 715 i Nr 16
poz,me,zT999r. Mr49,poz. 4S3,z2000r. Mr 25, póz. 306 oraj z 2002 r. Nr 113, poz,9S4iNr214I póz. 1006) or
ustswy ? dnia S marca 199Q r. D samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, POA 1591 oraz z 2002 r. Nr 2
pos. 220, Nr 62, po?. 558, Nr 113, po;. 984, Nr 153, po?, 7271 i Nr 214, póz. 18Q6f, zgodnie 7. art. 24h tej ustav

, że posiadam wchodzące w skl"ad małżeńskiej wspólności majątkowej lub sia^owiące mój mojat

I.

Zasoby pieniężna:

— środki pienipżnć? zgromadzone w wslucii?

— środki pienięjnt zgromadzone w walucie obcej:

wartościowe:

r-.



.. rn?, o wartości: .,. lyTut prawny:

Z Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: _fi(̂ Hi J#M«̂ .̂~r.. , powierzchnia

o wartości:

rodzaj zdbuclowy: ~r~

tytuł prawny. ^$.\.

2iegn ryttJfu o£i^giTa.!em(ef,jm) vvroku ubiegfym przychód i ducnód w wysokości:

J ]nne nieruchomości:

powii?rzchnia: -

wartości:

JJI.

udziały wspnJkach handlowych - należy pooTać Ifc/bf i smitenta udztafów.

udziały te f;ranuwrą niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytufij wrokif ubieoSyrn dochód w wysokości:

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - n.-łleży podać ficzbp i ernit^nlg akcji:

r..5£E.j&

akcje te stanowi;] pakiet większy niż 10% ^kcji w spółce:

Z Jego tytułu osiągnąłernlpłsnn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.

(nabył Fnói ma iż ranek, z wyuczeniem riM^nia przynależnego tfn jego msjgtku odrebnegu} ad1 S
Im Partetwa, inrłej państwowej osoby prawnej, jednostek ssmurjądi-r terytoriaiiie^o, Ich zwî zkuw lub od ko-
ni unalnej o^-oby prawnej nastepują^i.1 mienie, MÓJ e podlegała zbyciu w rjrot&i: przefafgi; — riEleży podać opis

mienia i dole" nabycia, oii kogo: .. ............ .. .............. . .......... . .......... . ............ . ............................................... . ..................



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

— jestem członkiem zarządu (od kiedy l:............ — ~ —....

— jestem członkiem rady nadzorczej lód kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyJEiej {od kiedy): „„ .„,.

Z tego tylułu osiągnąlemtęlamł w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vm.

łnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia łob-m^wj działalności zarobkowej tub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: -̂ ..

IX,

SkfatJniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podiić markę, model i rok produkcji):

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciagni^e kredyiy i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......^..



VL

1. Prowadzę działalność * {należy podać farmę prawną r przedmio! działalności):.

ijsobiście

— ^spoinie z innymi

o tytułu osiągnąłem(ęlarn) w roku ubiegiyni przychód i dochód w wysokości: -...-

2. 2arządzi]rn działalnością gospodarczą fub jestem przedsiawEcielen?, petnomocntfcjerTł takiej działalność!

(należy podać formę prawdą i przedmiot d?iaialności): -

—• osobiście

Zteyo tytułu o$iacjrLa.]en-,(ę|jm} w roku ub^egtym dochód w wysokości.

VII.

1- W spótkach handlowych (naiwa, siedziba spółki);

- jestem z,-jizqdu {od kiedy):

członkiem cady nadzorc*e| (ad kiedy): —

komisji rewizyjnej {ud kiedy):— ffi£?em

teg" lylulu osiągnąłem [eta m) w ickn docbói! w wysokości:

2. W spółdzielniach:

— jestem cztunkieni zaiządij <od kltidyJ:

— Jestem czSunkiem r̂ dy tiad?DrczE)2 ind kiedy}:

— jestem cjtonkiem komisji rewi?yjne; lód kiedy ł-

Zlsgo lytutir osiągn l̂Pm(ętg:n) vi roku ubiegłym cioctiód w wysokości:


