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oŚwIADcZENm MAJĄTKoWE

wójta, zstępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizadnej gminy'
osoby zarządz8jącej i czlonka organu ZarŻądz8jąc€go gminną osobą prawną orez osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu wójla.

Gtubczyce . dnia ..1.C..*,.y.....y.---l-i.............r.

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupeŁrego wypełnienia

każdej z rubryk.
2' !ęże]li' poszczagólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

''gĘdotvczy'.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślić pŹynal€hość poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do mają&u odrębn€go i majątku objętego maŁeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wier'lelności pienięźne.

W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części B zaś informacje nieja\łne dotycz4ce
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (")' ..............'ł.i.lil.Ę ],s !.!:'}..Ę.... ]nlliHfl...'..'.....'..ŁQi;-:-L.D.f;........
{imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) ........ '..ł:.'...lŁ....{'.r(,.'-;. .................................''...........w ....''.''....C.l:.y:.,-'.(,.:.)t!.''ł:l.........

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoaaniu się z przepisami ustawy z dniźl sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalrroŚci
gospodarczej przez osoby pehriące funkcje publiczrre ( Dz. U. Nr 106,poz.679, Z l998 r. Nr |l3'poz.'l15 

'
Nr 162, poz. 1126,21999 r.Nr 49 , poz. 483,22000 r. Nr26,po2.306,z 2002 r. Nr 113,po2.,984 , Nr 214,
poz. 1806 ) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie grninnym ( Dz. U.22001 r.Nr 142,po2.1591,
z pózr' zrrrianami ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące \ł skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l-
Zasoby pieniężne:
- środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

'_ _ '.'r",: :__: : " 1__ ''.}-/ l-^,: ..l . .łi

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

...'..........'.......'..na kwotę...............

IL
l. Dom o powierzchni: ....''..3}łi'..

Z tego t)Ąułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..........'.'''..-_...''...........'._.'..



4' Inne nieruchomości:
powierzchnia:

o wartości:

tIr.
l. Posiadam udziały w spó&ach handlołych _ naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

'...........Ć

udziały te stano\łią pakiet \'/iększy niż l0 % udziałów w

Z tego Ętułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości; ...............'........

IV.
l. Posiadam akcje w społkach handlołych _ naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spÓłce:

Z tego q^ufu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku, o&ębnego) od
skarbu Panstwą innej państwowęj osoby prawnej, jednostek samorządu t€ĘĄorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawn€j następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze prŻ€targu _ naleŻy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą ( nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):............

r6;i;;;ń;,;;;i 'j 0
Z tego tyrułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ....'..............

2. Zarądzam daałalnością gospodarcą lub jestem pzędsta\łicielem pełnomocnikiem takiej działalności
( naleĄ podać formę prawną i przedmiot dzialalności )

- wspólnie z innymi osobami
Z tego tyfułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w



-jestem członkiem rady Mdzorczaj ( od kiedy): .......-.....-......'..'...

_ jestem członkiem komisji rewizlnej ( od kiedy): ....'............

Z tego o/tułu osiągnąłem(Łm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W Społdzielniach:

jestem cŻonkiem

_ jestem cżonkiem mdy nadzorczej ( od kiedy ):- jostem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):......' ....'....-.._.----..' 
-

Z tego tyułu osiągnąłem ( Łm ) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości:...

3. W fundacjach prowadących działalność gospodarcą:

jestem cżonkiem zarŻ4du ( od kiedy )

- jestem członkiem rady na&orczej ( od kiedy ) :...'.......- jestem cżonkiem komisji rewizyjnej ( od rieóy 1:.''.....'.'--..'......-_ 
- _ _

Z t€go tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wvsokości:

vIIL
Inne'dochody osiągne z łtułu Zatrudnienia lub innej działalności zalobkowej lub zajęć' z podaniem kwotuzyskiwanych z kazdego tytufu:

Składniki mienia ruchomego o wartości powyż€j lo' 0oo złofych (w przypadku pojazdÓw mechanic2nych należypodać markę, model i rok produkcji):

x.
zobo*ą7rnia pioniężne o wańości powyżej lo.oo{ żotyJłl, wtym zaciągnięte kred}o i pozyczki ordz wanmki,najakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku zjakirn zdarzeniem, w jakiej *yrolos.ó, .. '.....-...:.._: ..


