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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminna osoba prawni?

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię
nią każdej r rubryk.

Z. JeżeJi poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, natęży wpisać ̂ nie doty

3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśfić przynależność poszczególnych składników
kowycb, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne,

G, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B ŻEŚ informacje niejawne dotyczące adrc
su zamieszkania składającego uświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), C
Irmlona r nazwisko oraz H3£wisko

w

V
luj-

po zapoznaniu się ? przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzania tl/iatalności g
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DL U. Nr TOS, póz. 679, z 1998 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 76
pGz.mG.z I999r, Nr 49, póz, 483, z 2000 r. Nr 26, póz. 30B oraz z 2002 r. Nr 173, póz. 934 i Nr 214, póz. 1806) or
ustawy z dnia B marca 1090 r. O samorządzie gminnym (Dz. U- z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 2
póz. 220, Nr 62, po*. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 753, póz. 1271 i Nr 274, póz. 1806), zgodnie 7 art. 24h lej ustav
oświadczam, iv posiadam wchodząc^ w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
odrębny:

k
L

Zasoby pieniężne;

— środki pieniężne zgromadzone w walucJa polskiej:

pieneźne zgromadzone w walucie obcej: L



1, Doni o powierzchni: ..ftÓ3J>! m*, o wartości: iL&.f.Mć... tytuł prawny ..

2- Mieszkanie o powierzchni; m2, o wartości; Tytuł prawny

3. Gospodarstwa rolne: .

rodzaf gospodarsiwa; fy,£ls3E£ł.&lM$.Mz&?. - powierzchnia: Ą..-.

o wartości; ,.., «.-., fcŁpidsŁi. „.*.-.*...*...-,,,. -

7, tego lyrułu osiąg ną!ern{ęlamj wjnku ubitym

4. fnnu nieruchomości:

powierzchnia-

ieyryrn pr?yt:hód j dochód w wysokości: &X. J..f..t^..f...

lytuJ

UJ..

Posiadam udziały w spółkach h.mdfowyoh - na!e/y pod^ liczbę i,einiten(a udziałów:

; c/ r

rukif ubiegłym douhód fJ wysokości: ..--.-.y. -

IV.

akcje w ^pólkjch handfoi-vycJi - rjależy podać fig?be i eniitent.i akcji

&„ ............... ......

pakiet wi^Kszy niż 10% iakoji wspótce:

Z lego lyiuJii osiągnątem(^fgmł w roku ubiegłym dochód w wysokości

V.

(nabyJ mtij msłionek, z wyleczeniem mienia przynafe^nego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu P^n^twa, innej pańslwowej osoby prawnej, jednostek samosądu terytoria ł n eg o, Ich zwi^k^w Tub od ko-
mu n.Tlnej osoby prawnej nastepLfface mienie, kióre pod!E?g^fo zbyciu w- drodze pr^elsrgu — należy pot^Jt opis

ia i dały nabycis, od kogo: .............................. ....*..£&/..£'.



3. W fundacjach prowadzący c h działalność gospodarczą;

— jestem członkiem zarządu {od kiedy}; „. - —,- — ,

— jestem członkiem rady nadzorc?e] lód kiedy):„..,

— jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy}:,... ...,«

Z tego tytułu osiągnąlemlelamł w roku ubiegłym dochód w wysokości

-.

Viii.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego Tytułu: ..„,..̂ Sf̂ .̂ .̂...,̂ .̂̂ t̂̂ t,̂ S& f̂,,«..̂ ^̂ .££/.. ....(-:.Ł-L.t...(^^^.,

K.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych lw przypadku poiazdów mechaniczny c h należy
/> /

podać markę, model i rok produkcji}: ............ ............ ̂ &.^£&.£ś£j&t,g.. ...... ti

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone IWODCC kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): __________ . ...................



\

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarcza.* {należy podać forirre prawną f przedmiot działalności]:

osobiście ..

— wspólnie z innymi

lytutu osiąg nąłemlelarT]) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości' ............. ,.

2. Zgadzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, petnorriocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i prztrimio" d7ia!alnoici):. ..... ............ ...... ....... -..r - ............. ............ ..... - .............

,.. ....... ..................................................... ££/.£..-..&£/£?,-?. ......................... ...,'..,..;. ...... _::
— osobiście Ł.. .... ........ - ..... --

7. lego [ylulip osiągn.f ternlplam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vii.
1. W spotkać h handlowych (nazwa, siedziba spółki):. - &&f£. .tó

— jestem u {od kiedy}:

członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

ciionkiejrj korniki rewizyjrn?] (od kiedy)

2 tego tyluSu w roku ubiegłym dcichód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

jestprn cztonJdern zarządu {od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzdrcżaj3 {od kiedy):

- jestem czEi>nkiei-n kotriisji rewizyjnej {od kiedy}

Z i£go tytuti: o£[ągn!j!Hm(eiam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:


