
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, następcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminny osobą prawną

oraz osoby wydającej decy?je administracyjne w imieniu wójta1

................ dnia

Uwaga;

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawda, starannego l zupełnego wypełni?
nią każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naJeży wpisać „nie.dotj

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest ofcreśIJć przynależność poszczególnych skJadnifców mająi
Jtowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objptego małżeńską wspólnością m*
jalfcowaj.

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 zaś informacje niejawne dotyczące adr*
SŁI zamieszkania składającego oświadczenie praż miejsca po( ożenią nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisanyła?, . JXftfeŁV.̂ .ł.(lftfcSŁQfî ^B...,̂ ^
nazwisko

w

lufal|]j>Łtiiil

po zapoinanfij się z przepisami JEtawy z dnia 21 sierpnia T997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialslnoścr g
spodarcze] pr̂ ez o^oby p^nigce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, -L 1993 r. NJ 113, póz. 71& i Nr TG
poz.l126,;1999r. Nr49Fpoz. 4fi3,z200Dr. Mr26 rpO^3060razz200?r. Nr 113, póz, 984 i Nr 214, póz, ISOGJur
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Di. U. z 2001 r. Nr 742, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 2
póz. 220, Nf 62, póz. 5&S, Nr 113r póz. 984, Nr 153, póz. JJ71 i Nr 214, po;r 1806), zgodnie z art 24h tej ust<lv
oświadczam, Je posffldam wchodzące wshtad malżeriskie] vyspólności inajątkow^j ]yb gtEUiowjgcs mOj
odrębny:

Zasoby pieniężne:

— Środki pieniężne zgromadzone w wfiJucJt? polskiej:
Q

środki pieniężne zgromadzone w waluck* obcej:

— papiery wartościowe: ............... &&.,.*. ....... ........... - ..... -i



1. Dom o powierzchni: .„/!£[; mz, o wartości: „Xfi9j6S9. tytuf prawny: MM .̂< £̂rr&r

2. Mieszkanie o powierzchni: ŁL'Tr.„. m7, o wartości: TTT tytuł prawny: ~.~

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: fc?.j2$tty.C&łi.. —........, powierzchnia: .....

o wartości: „.„; fL.r..

rodzaj zabudowy: _.

lytjł p'£wny ,

Złego r/tufu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym przychód j dochód wwy^okoścJ:

4. fnne ni F ruchom ości. '

powierzchnia; ..

o

m.

Posiariarr, udziafy w spółkach handfowych - nafeży podać Ticzbę i emitents udii^Jów:

udzjaly te stanowiij pakiet wi^Łszy niż 10% udziałów w spółce;

Z rego [ytufu osiąg na. Jem {eto m) w roku tibiegfyrn dochód w wysokości'

IV.

Posiadam akcje w spółkach handfowych - należy podać liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiBlwieks!y niż 10% akcji

Z tego tytuJu osiągnąłem(elam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

V

mój maJ^unsk, z wyuczeniem mienia przy na Istnego do jego rriająlku odrębnego) łxl Skiif-
pańslwowej n^oby prawnej, jednostek samorządu terytorialneyo, ich zwi^/ków lub cd Jui-

m imaJnei osoby prawnej następujące miRnlC', k:ór̂  podiegato zbyciu w drodze przeiargu — należy podać opis

mienia i datę nabycia, od kogo: ............................. J^Ł..^l-



S. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą'.

;l

- : :
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..„.,- -

— jestem członkiem rady nadzorczej lód kiedy):

— jesieni członkiem komisji rewizyjnej lód kiedy): — - -̂

Z tego tytułu osiągnąłeś mięła m ł w roku ubiegłym rfochód w wysokości;

Viii,

hine dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajee, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tyiułu: ..&M*i*̂
l

EX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych nalepy

podać markf, model i rok produkcji): :Ł4̂ ^̂ .....̂ £̂

X.
Zobowiązania pieniężne o wartośni powyiej 10 000 złotych, w tym ^aciqgniele kredyty i po/yc;ki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .„...

T



gospodarczą7 (należy podać formę prawną i piz^d.Tiioi działalności); . .

- wspólnie z innymr osobami

tytułu os[Ę£jnąterr:(ęlsrril w rofoi ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub j&stern przedniawicietem, pełnomocnikiem takiej działalność:

"-{należy podać formę piawnąi przedmiot działalności}:

— osobiście

Z tego tylulij osiągnąłem'^ tom} w roku ubiegłym dochód w wysokości;

vii.
"1. W spodach handlowych (nazwa, siedziba spółki}:

członkiein ;arz.ądj lód! kit:dy):

członkiem rady nadzorczej [od kipdy):

- jestem tztonkifam komisji rewizyjnei fo.-3

7- lego lytulu w roku ubiegtyrn dochód w

Z. W

członkiem zarządu {i.d kiedy}:

r^dy nadzorcze)3 (od kf«dy):

ciłonkiem ̂ orriiEji rewizyjnej (cd kiedy}:

Z tugo Syiulu roku ubiegłym dtjcliód w wysokość^


