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}vójta' zastępcy lyójta. sekretarza gnliny, skarbnikż gnlily' kerownikx j€dnostki organizaqjn€j gmin).
osoby zarządzajaĆ€j i członkż organu zarądzającego gminną osobą prnwDą orźtz osoby wfdajłcej decyzje

adninistracyjne \Y inlieniU wójta.

OSWIAI)CZNNIN MA.IATKOWN

GlI$Lace, dnia..'' ź' t d'ł..ł.ęr'/''''....'.,.
Uwagł:
l' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zplawdą, stalaD.ego izupehego wypełnienia

kazdej z rubr'k.
2' JeŻeliposzcŻególne rubryki nie Znajdują w konkebym prz}padku zaslosowania' należy wpkać!!!9

dotvczv".
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana ]est okreśhć przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodó\ł i zobowiązań do majątku odrębnego imajEtku objętego malŻeńską wspólnością
majątkową'

4' oświadczenie mają|kowe dorycŻry ma.jątku w kraj! i za granicą.
5' oświadczenie ma.iątkowe obejmuje róWliezv,ierzylelności pienięzne'
6' W części A oświadczenia zawańe Są infonnacjejawne, w części B zaś infolmacje nieja\łne doryczące

adresu Zanlicsukania składającego oŚ\1iadczenie omz miejs€polożenia nierxchomości'

CZĘŚc A

Ja' niŹcj podlisany (a), 'J' 1lłłrłrłrJ 1'łz1ł ''oł-.e:*ł'L.
..a^^y t'" 1'''''''6'c')-),'Ż 1'ó' r 0"':"" 
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po zapoznaniu sie z prŻepisami ustawy z dnia2] sierpnia ]997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa]ności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz' U' Nr 106,poz.679' z 1998 l' Nr l13, poz. 7l5 ,

Nr1ó2'poz.]126,zl999r'N.49,poz483'z2000r.NL26'poz'306'z2002r'Nr]]3,poz',984,Nr2]4,
poz' 1806)oraz ustawyŻdnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz'U' z2001 r' Nr 142' poz' 1591,
z późn. zlnianami ) Żgodnie z ań' 24h te.j ustawy oświadczam, że posiadam wchodŻące w skład maŁeńskiej
wspólnoŚci mają1kolvej luL] stanowiące mój maiątek odlębny|

t.
Zasoby pieniężne:
- środki picnięŹnc zgromadzone w walucie polskiej: . -r' ś'-ą.ś)

- śroL]ki pienięŻle zglornadzune \ watuc e obcej
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lll.
l Posiadall u.]Żiały \y spółkach bandiowych nalezy podać liczbę i emitenta udziałÓw:

udziały |e s|anowią pakiet większy njż ] 0 % udzid lo\1 \ spo]c€ ' '''''''Z"1- 'ęl'ą7;'/

Z tego łlułu osiągnąłem (łam) \Y roku ubieg\/nr dochód \ł wysokości

ż.,"g" on"ł" *ąg"ął.. r łam ) w rcku trbiegłm dochód w Wysokości: ''' ''7ZĆ''alą

Nabyłcrn (łam),( nabył mój małżonek, Z \łyłączeniem nrienia pEynaleŻnego dojego majątku' odfębnego) od

Sk"{'" Pa;'ń;' i'*;j p"ńitwowej osoby pra\łlrej, j ed noste k SamorzadU ter}{olialnego. ich z$ ia?ków lub od

t".""ł*: *"uy pri'""": następująa mienie' kiórc podlegało zbyciu \ł drodze pr7clargu należy podać opis

l ien a ddlę l abIcia' od ko""' ' '''''''''

1' Pro$,adzę działalnoŚĆ gospodarczq ( nalezy podać fom]ę pra$ną i przedmiot działalności)]'"''''

_ 1vspó]nie z innymiosobami

Z tego tylrl}u osiągnąłem(łafir) Y lok :''"''gi:''"".r""'' v .oko'c :''''z:':'':'' <':'ł/'ł+"v
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i''l.r'' onklc1 rJdy'_d/o ',/e'' o_.ieo' ''''' ''ż''c'':1-żj
-jestem cŻłonkiem konisj i tewjzirej ( od kiedy): ..' ."?.aę''ś:łś)'9:!/'

- jestem członkiem komisji reWizyjnej ( od kiedy ):..''.''''''''..''''. ''

3' w fundacjach plowadzących działalność gospodalczą:

jesttm cz]onkicnr 7arŻądu ( oL] lled) ]

VITI.
lnne dochody osiqgane z Ąłulu zatrudnienia lub innej .iziaialnośc i zarobkowej lub zajęć' z podaniem łwot

:'::]-:]]::::ii::::."^)|- łn

IX.
składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej l0' 000 zlotych (w przypadku po.jaŻdów m€chanicznych należy
poddc mr kc rooel 'ot p-odJ,.jil .......

x.
ZobowiąZan ia pien iężue o wartości po$yŻej 1 0 000 zlotych' w tyn zaciągnięte kJedń, i połczki olaz arunki'
najakich zosta{y udzielone (wobec kogo, s, związku Ż jakinr zdarzeniem, wjakiej \łysokośc': ''''.'''''.'..''''''..'''''.


