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oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

wójta' Zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby Zarąd'Za:ącej i czlonka organu zar'"ądzając,ego gminną osobą p."*ną o.a" osoby wyoającój_aecyzJe

adrninistracyjne w imieniu wójta.

cłubczyce, dnia _{_I.,. Q.h',...0o{_5......
Uwaga;
l. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do Zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2. Ieżeli poszczegÓlne rubryki nie aajdują w konkretnym pŻypadłu Zastosowania, należy wpisać 

''gĘdotyczy'1
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić prrynalezność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.
5. oświadczenie maj ątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia nieruchomośói.

czĘśc 
^

Ja, nizej podpisany (a), ........,...
,Dń

urodzony (a) 05 ^..a2 " ł ?er|'y'::?':^:: ::: ::";',"i|:Hti,pł.*

'Q-*rŁębjIko-.IŁ '|ju,r''''3 'n 'Ctfł;ł*ł*ea-eŁ
( miejsce zatrudnienia. stanowiskó lub funkcia ) '

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia l997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr l06,poz.679, z tq98 r. N, l|3,poz.,?ń ,Nr l62, poz. l126,z1999r.Nr49'poz.483,z2ooor.Nr26'poz'306'z2002r.Nr1l3,poz.,984,Nrźl4,
poz. 1806 ) olaz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U' z200I r.'Nr iłz, poz. ls9t,
zpóźn. zmianami ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład -uiz"ńrki"jwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

:::::::::::::::*:::::::::'*'"oa""i' ' '''' ,fu-Ł'' 'ałŁ:'.{"-ił4'-l

tytuł prawny:
Z tegó tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód ioo"loa * 

'vrołoj;i', ..;*riź.'a



4. lnne nieruchomości: L ,
powierzchn ia: ..'..'......,/.u,ł,.L...'. ...eIQ.pqt*ł/-/,
o wartości:

l' Posiadam udziały wppółkach handlorł"vch nalężv podac liczbe i emitenta udzialów:
..' . "' . .'.. *4,t1,.c.'''''...e{nk/.c*.ł./'' ..._.''''''''......' .

IV.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niz 10 % udziałów w spółce:

Z tego Ęłułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wy 
"ouos"i 

.'-)))e...'.....ar{Q,ą-ąa7.'.'''

_ osobiście

l. Posiadam 3kcie w spółJ<acĘ handlowych
...... 4'1*. L.'.'.'...' k.Lcć (łł'QRI('.'.'l

' naleiry podać Iiczbę i emitęnta akcji:

akcie te stanowią pakiel większy niż l0% akcji w spÓłce: .........'.....'..'.'........'

';:l'r;ł"::]:i;:::::Fli:il;:::cńi:J;i;il:::f]:'r*"'''''e^?H'''"

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek' z wyłączeniem mienia przynaleznego dojego majątku' odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tęrytolialnego, ich Związków lub od

n}Ti'l1'T:iiJ::H?;xT::::2ii!Ż"'::xyHw:aY*:::::::1::::1'*::]:

- wsoólnie z innvmi osobami,Ii;z'':''ęł;) ?-4+/-
z tego t},tułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'4.(*2-.....?.(eI

2. Zarządzam dziala|nością gospodarczą lubjestem przedstawicieleą pelnomocnjkien takiei dzialalności
( należy podac formęprawĘiprzedmiordziałalnościl''''''''zł.,ł.'+-Ż''.''.'.ę!*.*7-47'...' ..

_ osobiście...'

'ff5:iilff'J#fr'.LTTil;';.;*;;il';;;;;il;;;"k"ś;1, ,.);:e'''' .a



- jestem członkiem rady nadzorcze1( od kiedy): .....-4c4,4.'....'e

_ jestem członkiem komis;l rewizyjnej i ;; ;i"dł), ....'...'1444'z... '..a4;,[f ą.
Z tego t}'tułu osiągnąłem1łam; w roku uiiół- il;h;J;;yi,i"i";, ....rł*''rJĆ..........-el;-.A/-44

/

gospodarczą:

2. W Soółdzielniach:
ą+"C

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):............
Z tego t'tufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..'..

3' W fundaę|ach pl

.... r ł1',.a.(.'.......

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ) :...'....'..'''....'..''.......'_ jestem członkiern komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.........''.
z tego tyulu osiągnąlepn ( Iap) w roku uliegtym dochód w wysokości| '.'........
''..412('' c''.'.''.'..'*.{,Q'.{ą(1kł1..

Ime dochody osiągane z tytufu Zaaudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzvskiwanvch z kżdeso Muh:|;;:Ff:ffi:M#4;rc#ffi*

I,'

/
I/ lx.
/ składr'iki mienia ruchomego o wartości powyŹej l0.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
I podać markę. model ipk produkcji):r...''.'....

I

I

Iix.
I Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej l0 000 złoo/ch, W tym Zaciągnięte ked}ły i pożyczki oIaZ warunki,

I najakich Zostaty udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):

VIII.


