
DoKonano s

WÓJT

OŚWJAPCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organii zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójła1

Uwaga:

T. Osoba skladajgca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego l prawdą, starannego i zupełnego wypełnię
nla każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryfci nie znajdują w konkretnym pizypadku zastosowania, należy wpisać „nie_dory

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majai
kowych, dochodów r zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęfcgo małżeńską wspólnością iti£
jatko wą.

4. Ośwradczenie maj^tPfowp dotyczy majątku w kraju i za granica..

5. Oświadczenie majatfcowe obejmuje również wierzytelności pienJeżne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące a drt
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpJsanyfa},

/y/ s-tft,. -tf <- sf&Ł^ł/
urodzony(a) .,..

Sj&^̂
(ni i P| SCC lal nj d niCriif̂ *|$rnJwisł;.r* lub lun ln:| J)

po zapoznaniu £i£ z pr?episami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności s
spodartzej przez osoby pełniące funkcje publfczne IDz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r Nr 113, póz. 715 i Nr 16
P02.112G, z 1999 r. Nr 49, po?, 483,? 2000 r. Nr 2S, pez. 306 oraz z 2002 r. Wr113, póz. 984 i Ni 214, póz. 1806? o n
ustawy zdnia 3 marca 7990 r. o samorządzie gminnym IDz. U. z200T r. Nr 142, póz. 1531 oraz z 200^ r. Nr 2
pł)?.Z20, Nr 62, póz. 553, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 274, póz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustav
oświadczam, ze posiadam wcho&ące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
rj[Jr$bny:

środki pienione zgromadzone w walucie poiskiej:...

- środki pieniężne zgromad?one w waluck obcej:

— papiery wartościowe:



JJ.
1. Dom o powierzchni: ....... .TT, ...... m7, c wartości: .................. ....... tyluf prawn

2. Mieszkanie o powierzchni:*//̂  ni3, o wartości: .„fctrf™. ...... tyluf prawny: . **

3. Gospodarstwo rolne: , C&«f*/

rodzaj gospodarstwa: .$/{.. .ttio.ć &... .............. .................................. powierzchnia:

o wartość;:

rctf/aj zabudowy: , ..,. - -

tytuf prawny: , ,

2 tego ;y!ulu osjągnatemleJarrO w roku ubiegłym przydiód i dochótt w wysokości:..

4. film? nieruchomości:

powierzchnia:

n

tylul prawny:

ur.

Posiadam udyisty w spółkach handlowych - nsfeiy pod3ć Jiczb^ i emlienta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy ni; 10% urizfalów w spółce

Z tego tytułu asiąyiiaiem(etam) w juku ubiegłym dochód w

IV,

akcje w spóKwch.handEowych - należy podać liczbę j erniterUa

le M.inowią pakiet wi^kuzy niż 10% aknji w spółce:

Zieyo tytułu osi^ynątem{^)am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V,

n) (nabył mól rnaiżonek, z wytężeniem mienia przynależnego do jego inaiatkij odrębnego) od Sfc:ir-
hu Państwa, innej państwowej oso h y prawnej, jodnustek samo^^du teryfonaincgo, ich związków lub cd fco
niunafnej oaohy prawnej następujące mieriifi, które podteg.ito zbyciu w droc3/e przetargu — nali?ży podać cpi^

mienia i datę nabyua, od kogo:



3. W fundacjach prowadzących działalnośćjgojjpodarczą:

— jestem członkiem zarządu lód kiedy): -

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuTu osiągnąfemfęlam) w ruku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

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

U7ysklwanych z każde go, tytuł u: ... ....... .„...—..„„, ....... tf,..~... ... .... ..... ....... .................. ... .— ....... . ..... ..„„.,-... ..... „ ........

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, modę) i rok produkcji):...

X.
Zobowiązania pienione o wsrtoścr powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oiaz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwitku z jakim zdarzftniem^ w jakiej wysokości): .,.„„...

.„™



\
V|r

. Prowadzę działalność gospodartz^ Ir^atezy pociąć formę prawną i przedmiot

— • - osobiście ...

— wspólnie z innymi

tytutu QSiągn^łern(^arrO w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości ..,.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, oe! n n (nocnikiem Takiej działalności

(należy podać formę prawna l przedmiot działalności}: &.f.f-...tif*fy.£4j!

7. tego tytufu w roku ubiegłym dochód w w

VII.

. W spółkach h^ndlov/ych (n£zwa, się diiba spółki):

jeslern cilorikiem zaiządu (od kiedy).

czlunklem ra l̂y nadzorcjei (od ki

komisji rewizyinej [cni ki

2 lego tytufu osiągnąłem [eta ml w toku ubieylym c!och'"id w wysokości:

2. W

zgrzqdj lód kiedy); .

Członkiem rady j3 (od kiedy):

;em członkiem jn^ (od

Z lego tytułu osiągnątenilętemł w roku ubi^yłyrri dochód w wysokości:


