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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skafbnrka gminy, kierownika jednostki gjganizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej j członka organu zarządzaj-icego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta3

JUJL ĵJ.JlfiL* .̂, dnia /.H
[miejscowość) /

Uwaga:

1. Osoba -!.i..i[.'j,^ ,1 oświadczenie obo wrą zań a jest do zgodnego z prawda, starannego i zupełnego wypeł nie
nifl każdej z rubryk.

. Jeiefi p os?czegijfne rubryki nie znajduĵ  w konkretnym przypadku zastosowania, n ateży wpisać ,j]ie_dot}

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić p rcynaJeżność poszczególnych składników
kowych, dochodów i zobowiązań ilu majgtku odrębnego i m^i^tkg obĵ &go małżeńską wspólnością mc

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje ja wije, w częśti B iaś informacje niejawne dołyc^gce
au zamieszkania składającego oświadczenie ors2 miejsca położenia nieruchomości.

2
L -

po zapoznaniu sî  z przrtpisamf uslawy z tfrria 21 sierpnî  1997 r. o ogranjczeniu prowadzejii.i dzî Jalno^ci g
pr?:ez o^oby pełniące funkcfe pubfi^zne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, i 199^ r. Wr 113, póz. 715 i Nr Iff
1999r, Mr49, pi>£. 4B3,z3000r. Nr2G, poz.306Dr3zz2002r. Nr113rpozr9S4irJr2l4, póz. 18«6)or

ustawy ? dnia S marcd 1930 r. O samorządzie tjminnym (D .̂ U. ? 2UG1 r. Mr 14Z póz. 1591 ora :̂ z 2002 r. Nr 2
pos. 22Dd Nj-62, póz 550, Nr 113, póz. 9S4, Nr 153, póz. 1271 i Nr 21 J, poi. 180GJ, zgodnie z aitr 24h l̂ r
oświadczani, że posiadam wchodzące w skład msfżeńs^ie] wspólności majątkowej Jub si^nowiqce mój
odrębny:

J.

-- środki pieniężna zyramadztjne W waFucie

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

papery wartościowe.



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

c/Tonkiem zarządu (od kiedy):

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnglcml^arri) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Inne dochody osiągane z tyjulu zatrudnienia Lub Innej dzielności zarobkowej tub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

IX. , :
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlolycll (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markc, model i rok produkcji):.

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pci/yczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): „...



•\\
VI. ^,l3zypod.ćf0m,?P-™^d™°<to]alnoiciy

- osobiście
.O.

— wspólnie z innymi osobami...

2

, B9.pod.ro, ,ub ,

— osobiście ...C

Ztegotylulu rc
rokj ubiegłym dochód w wysokości

VII

1. W spółkach handlowych (n^zws, siedziba

ciionkiern zarządu (od kiedy): ...r.

- jestem c l̂oiikiern rady nadzorczej {od kiedy): —- —...

członkiem komisji rewizyjnej tod kiedy):

w roku ubiegłym docftóii w wysokośU:
Z Tpgo tytułu

2. W dd

-- jestem członkiem zarjądu (od kiedy):

— jestem c
złonkiem rarfy nadzorczej3 (od; kiedy) ........... ......... - .........

c^tnnkiem koinisjt e] (cd kiedy): % ......

tego tytułu w roku ubiegłym doctiód w wysokości ..„,



1. Dom o powlerzcfini:

2. Mieszkanie o

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

u wartości: ..,,.

rodzaj

tył ul prawny:

Z lego tytułu

4, fnjie nieruchomości:

pc j wje r̂ cli n i a:

z, o wartości: ...... _ ........ tytuł prawny:
0AV*WO ^J

, o wartości^ j^tftf^ ..... lytuf

. l

powierzchnia:

w roku [ibiegfyni przychód i dochód w wysokości;

III.

udziały w spółkach - riależy podać JJczb^ i enirtenla udziałów:

pskie) niż 10% udziafow w

7 tpgoTytufu w juku gJ)ieuJyni dychuri w wysokości:

rv
akcje w spółkach handlowych - iioJeży pod^ć h£?b@ i ernllenta

stsrłowfą pakiet l̂eks^y niż 30% akcji w spółce:

lytuki w rokif ubjetffym dochód w wysokości:

V.

NrTbytern{3Tn} (nabył mój irialżon-ek, z wylaczenjsrri rnfenia przynaipżneyo dojego m aĵ r k u odrębnego) od
bu Państwa, iniii-'j psnsiwow?] osotjy prawnej, jednostek sarn urzędu teryiorpalnego, ich zwitków lub od ko

osoby prawił t; "'(stepuj ̂ ce mienie, k!6re podfegaio zbyciu w djodze przetargu— nalepy podai;

^ nabycia, ud kogo:


