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oŚwLĄDcZENl-E MA.IATKo*E ,' .,l' l:.i'oi'] ."o]L : :r-M'' Ł('o''ł '' -wójta' zltstępcy wójta' sckretarza gmjn}' skarbnika gminy' lrierownika jednostki cirganizłcy1nt1 gnlny,
osoby zarządzającej i członka organu zirządzającego gminllą osobą prałną oraz osoby wydająccj decyzje

'ldminjstrac 
ne w ilnicniu t!ójta'

c',o.a..',l.i'' 1'l,'łv'''''?!,/l''7'''''''..',.
Uwag!:
]' osoba składa.jąca oŚ\Yiadczenie obowiązanajeś do Żgodnego z prawdą, stannnego i zupełrego wypełnjelria

kaŻdej z rubryk'
2' Jeżeli posŻczególjre rubrykinie znajduja w konkretnym przypadku zaśosowania' na]eŻy wpisJc !lri!

dotyczv".
3' osoba skladająca oświadcŻenie obowiązana jest okeślić prŻynaleŻność poszcŻególnych skladników

majalkov)'ch, dochodó'v i zobowjązan do majątku odrebncgo i nająiku objetego ma]zeńską \tspólnością
maj_atkor1ą'

'1' oświadc7"elie mająlkowe dot-vczy mająrku w kmju i za granicą'
5' oświadczenie majątkowe obejnrxje rólvnież wierzylelności pieniężne'
6' w częścj A oświadczenia za$artc są jnfomacje jawne. w cześciB zaś intbmracje niejawne dot}cz4ce

adrcsu Żamieszkania skladającego oślviadczenie oraz niejsca położenia nieruc]romości'
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po zaponaniu się z przepisami ustaw} z dni' 1 siepnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzen ia działa]ności
gospodarczej przeŻ osoby pe! ace fiinkcje publiczne ( Dz U' Nr ] 06'poz'ó79' z 1998.. Nr ] 13' poŻ. 7] 5 ,
Nrl62'poz. l]26.z1999r'Nr49,poz.48]'z2000r Nr26.poz'306.Ż2002r'Nr]l3,poz''98:},Nr214'
poz' 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 ma.cr 1990 r- o samorządzie gminnym ( Dz' U' z 20ol r' Nr l42, poz. 1j9i-
Zpóźn' Żmianami) zgodlie Ż afi.24h tej ustalł} oświadcŻam, że posiadam rvchodzące w sklad małżeńskjej
$'spóIności majątkowej lub śanowiącc mój lnająlek odrębny]

l.
Zasoby pienięZne:

":: :]::'"]: :'""''" "] "z:g::ił',li -l;łJ" 1&;.'**l
środki pieniezne zgromadzone w wa]ucie obcej:

,a (rore.... ....1... .. ............. ...

II.
L Donr o powierz,hni .. ..... 14.!5..

2' Mieszkanie o powierŻchniI

i. Gospodarslrvo rolnei

rjlJr tr. \ ,)

Z Iego tylu}u osjagra]em (}am) $..okU ubjeebnl prŻychód ] dochód w w)sokości: ''..''..''''''.''''''''....''...' ' ' '



4' lnne nieruc]romości:
posic /\hrio

,t".lrł,")

lll.
l. Posiadan udzial}_ \ł spółkach handlowlch na]eży podać ]iczbe i em itenta udŻiałów

lłr1'
ud7iai} te srano1via pakiet$i"-kszy niż 10 % udzialów w spółce|

Z tego ry'tułu osiągnąłenr (łain) wroku ubiegry-m dochód 'l rvysokości:

tv.
]. Posiadan akcj€ w Spółkach handloYfch _ naleŹy podać liczbę ielnitenta akciii

akcje te stanowią p!łiet większ) niŻ 10% akcji w spółce

Z tego R'tnlu osiągnąłen ( łaln ) w roku ubiegt}m dochód rł wysokości|

Naby}em (Łm),( naby1mój małżonek_ z \łyłaczenjem mienja przłnaleŻnego dojcgo majątk1L odrebn€go) od
skarbu Państwa, innej państwowej osoby prałnej' j ednostek samorządu teryłoliallrego, ich zrviązków iub od
kon]unalnej osoby prawnej następujace mienie kore poJlcg!]o zb\rciu W drodze przetargt nilezy podać opis

VI.
1' Prowadzę działalność gospodallzą ( naleŹy podać formę prawnq i przedmiot dzia}alności):'''''.

- .\ub \:e .. ................ ... .. wLl łLr+1r \4'
-;.r";,.,;;;;;";;:;i +

Z tego tylu}u osiągnąlem(lam) w roku ubiegrym dochód w \lYsokości: '''....'''''

2' Zarządzam działalnoścja gospodarczą lub.jestem przedsta\łicielem pe]no]nocnikiem takici dziatatności
1naeĄpoUac lUrleprJqra p'l..lm'oln/i:rl.ll'U'( ]''''''''''' ''''' ''''''''' '''' '''''' ''. ;:';;'..;''''''''''''''''' ' ' w &lł4
_ $'no'leż/ ll)1io'Ub.l'ni'''''''''''''' ''''''''''''''' '''' ''''''''''. '

Z tego t}tul osiągnąłen ( łan) w fokLl ubiegrym dochód w wysokoścj:

VII.
w spó}kach handlo\ł]'ch ( na,$'a' siedziba. spólki):

-jesiem czlonkiem zarzadu ( od kiedy ):



,.

_jestem cŻłonkiem rady nadzorcŻej ( od kied})| ''

jesrem czlonkicm komisj i rewiztnej ( od kicdy):

l teso titułx osiqsną1em(la]n) w loku ubiegirlm dochód \r wysokości:

2. W Spoldzielniach:

jest€m czlonk'enr zarządu { od kiedy ):

- jestem członkiem komisji relviłjnej ( od kiedy ):
Z tego tfułu osiągnąłcm ( łam ) w roku ubicgrym dochód w wysokości:'

j' w fundacjach prowadzących dzialalność gospodarczą:

jestem cz}onkiem zarządu ( od kiedy )

Z lego t}1ułu osjągnąłern (łam) w toku ubieg]ym dochód w }łl,sokości:

VIII.
lnne dochody osiągane z qrtułu zatludnienia lub jnnej działalności zarobko c] ]ub ]
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Składniki mielia ruchomego o wancści polł}'Żej ]0' 000 zlotych (w prŻ}"adku pojazdów nlechanicznyclr nalezy
podać narkę' nrode] j Iok produkcii):

X.
Zobowiązanja pi€niężne o watcści polł}żej 10 000 złotych. w lyJn zaciągnięte ked}ty i pozyczk] oraz \Yarunki,
najakjch zostab udzjelone (wobec kogo, w 7wjąZlu Żjakim zdarzcniem' wjakjei q'sokoscl): '''


