
URZĄD GMINY.w Mira
WtoC.UTiA— ? <)$

O5WJADCZENEE MAJĄTKOWE

jcy wójt», sekretarza gminy, okafbnHui-gnnny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminny '.•••-.;',., prawną

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtar

..... dnia

Uwaga:

1. Osobo składająca oświadczenie o bo w ią zań a Jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnię
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dojy

3. Osoba skfadajgca oświadczenie o bo wiś za na je 51 określić przynależność poszczę g ć In ych składników majal
howych, dochodów i zobowi^jań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnością rn;

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

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje i ów n i es wierzytelności pieniężne,

G. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące arfn
su zamfesz kania skFada|qcego oświadczenie oraz miejsca po"o2en;a nieruchomości.

CZĘŚĆ A

j podpisana)
(imiona i najwrgko or&; nazwisko rodowe;

urodz.nyte) ....... ..../,. .................. ................. „

-.e laT rud niema, StfiTlOWI&ko 'i

po zapinaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. D ograniczeniu prowadzenia działalności g
spodar^zej przez osoby pełniące fu n kq e publiczne {Dz. (J. Nr 106, póz. 679, z 1B58 r. Nr 113, póz. 715 i Nr 16
poz,H26, z 1999 r. Nr 49, póz. 483,/2QQQr. Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 934 i Nr 214, póz. iSOGJon

z dnia 8 marca ł990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 20DT r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2D02 r. Nr 1
'..22V, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153r póz. J271 i Nr 214, póz. 1806), zgodnie t ar!. 24h tej usiav

oś wiadra m, ze posiedBm wchodza.ce w sktad małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mają!
odrębny,

I.

Zasoby pitni ężas:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie}: ..f*!?.r

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: J|A?,C.



1. Dom o powj3r2chni??Sr_.TTj:... m-, c wartości: .̂ rrr"..".!.".".. lylu* prawny

2. Mieszkanie o pcwer?chni:?V-. rn2, o wartości: .....wP+? $+yfyt,ji prawny: j

3. Gospodarstwo rolne:

rodzą; gospodarstwa: ***. .***r , powierzchn;d:

ij zabudowy: „,,

lyzui prawny:

Z tego Tytułu osiągnątem{e'arn) iv roku- ubiegJym p.^ychćc f dochód w wysa-^ści

ruerjchorr]L:5i:r.

wartości; . . . . . . . . . . . . . . . . . . f c . . . . . . a

-r* ............. *-ł .........
uł prawny:

UJ

Posiadam udzlg-ly w spółkach handkiwycb - nćlsży poda^ liczbę i ermtents udziałów:

udziały te stanowię pakiel większy niż 10% udzisfó*v w spółce:

tyturu os:ągna-le]r,(gJsrn) v/roku irhie^lym cocłiód w

IV.

Posiadam akcje w ^ótkecn handlowych - n^Jsźy podai liczbę f emilenta akcji

akcje te stanowią pakiet v^iekszy ni? 10% ekcrjh

Zl?go TytułL osiąonąfemi^arr1.) w ro.kL- ubiegam dgchód w wysckośc.

V

(nsbył mój mafione);, z wyłączeniem m:enia przynsieineg? do fego maja_tku odrębnego) ocSksr-
bL Państwa, inne; państwowej osoby prawnej, jednostek ssmoi^^du :erylorfa'nego, ich związków [ub od kv-
munalnej osoby prawnej następujące mfcni&, które podfegafo 7byciu w drodze przetargu —należy podać opis
m:er;ia i dat^ nabycia, od kogc; „....



3. W fundacjach prowadzących dział a l nosć gospodarczą:

- jestem członkiem zarządj {od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

Z tecjo tytutu Q5Jijgną1em(elam) w roku ubiegłym dochód w

^ dochody osiągane l tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z pudaniem kwot

uzyskiwanych z każdi*gu tytułu: —-'- *.-

IX.

Składniki mierna ruchomego o warlości powyżej 10 OOP złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, model i rok produkcji}: .„..!wW .̂ .Cv̂ .....vW^Vwl f̂l.P.!?.̂ .'..,,

X.
?obowią?iinia pieniężne o wartość:! powyż';j 10 000 złotych, w tym /aciągnr^le kredyty i pożyu/ki or^i warunki,
ria jakich zostały udzielone (wobec kugo, w jwiązku 2. jakim zd^r/eniem, w jakiej wysokości): , ,



\ :

VI.

1. Prowadzę diiafalnośćgospodaraą2 {należy pod3ćforrnęprawnąipr7edrniGtdiisr3lności);..

- wspólnie i innyrri os-obtin

Złego tytułu osiąg natem-i^am) w rok J ubiegłym przychód i dech os w wysokości:

2. Zarządzali dii^alnoś-ią gospodarczą ?ub je*tem. przedflawbislerr:, petno^iócn.itierri lakiej

•tego tytułu osiągnął e n (eta m} w r^kj ub;eg!r'n~ dcc.iód v,

VII

l, Wspo^ach handlov/ych ina^wa, siedziba spotki.i:

zarządu {dd kiedy). .,

icm rady niidzor^zej (od k[edy,V

- issiem cjionklem fcQrru$:i rewizyjne] {cd ki^

tego tytuły osiągfiąłemi?tam) w roku ubiectym dochód w

W spółdzielniach1

- jestem cir arządu 'od kiedy): ..

- estsiT1 cz'onr-:?m fasy n ; (od k^&dyh

- jeslem członkiem torrisjr rewizyjnej 'od kiedy: *&£*•• -

Z tsgo t/tui-j osiągnąTemi^iem} w roku ubŁeg^rri docliód vv wysc

i


