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}vójta, Zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizac}jnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyZje

ad m in istracyjne w imien iu wójta'

^4
Glubcz1ce . dnia'!''':'':l':'..'..'lł.ł.!'')''''........r.

Uwaga:
l' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kazdej z rubryk.
2' Jeżeli posŻczególne rubryki nie znajdują w konkętnym przypadku ZastoSowania' nalezy wpisać.!,4Ę

dotyczv".
3' osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić plrynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zoborviazań do majątku odrębnego imajątku objętego małŻeńską wspólnością
majątkową'
oświadczenie majątkowę dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wieŹyteIności pienięme.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B Zaś infonTacje niejawne dotyczące
adręsu zamieszkania składającego ośrviadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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stanowisko lub funkcja ) ,-

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sieęnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr l06,poz.6'79, z i998 r' Nr l 13' poz. 715 

'NIl62'poz. l12ó'zI999r.Nr49,poz.483,z2000r. Nr26,poz.306,z2002r.Nrll3,poz',984,Nr2l,l,
poz. l80ó)orazustawyZdnia 8marca l990 r. o Samorządzie gminnym (Dz.lJ.z200| r.Nr 142,poz. l59l,
zpóźn. zmlanant ) zgodnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, żę posiadam wchodzące w skład małżęńSkiej
rvsprilności majątkowej iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienieżne:
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- środki pienięŹne Zgromadzone w waIucie obcej: ''...''.''.''...
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...... porvierzchnia:
o wartości:
lodzaj zabudowy:

rytulprawn5:
Z tego tytułu osiągnąłem (łam) lv roku ubiegłym prz5chód idochod tr rr;sokosci:



4. lnle nieruchomości:

t}'tuł prawny:

t.
l ' Posiadam udziały w spółkach handlołych naleł podać liczbę i emitenta udziałów:
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Z tego t},tułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

IV.
l' Posiadam akcje w spółkach handlowych nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

''' ':: '''' '' ' '' ''''' ' '' ' ' ' '''' ;*r..'.';t";ęl,.
akcje te stanowią pakiet większy niŻ l09 o akcji w spółce: ...'....'.''....'.....:''l.......'..

Z tego ołułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem (łam),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku, odrębnego) od
skalbu Panstwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, iih związkow iuu od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w diodze przitargu nale:ry podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
J. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....''...''''...

Z tego t}tułu osiągnąłen ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VII.
W spółkach handlołrych ( nazwa, siedziba, spółki):



- jesten członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

- jestem członkiem komisji rervizyjnej ( od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...'....'.

2. W Spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):
: ..............................

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):_ jestem członkięm komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.'......'...
Z tego t}tułu osiągnąłem ( łam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

Z tego t}tułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

_ jest€m członkjem rady nadzorczej ( od kiedy ) :'....'..................'''''...'''.."....'' ....l._."...'..
- jęstem c7lonkiem komisji rewizyjnej ( od Liedy ]:..........'.. ' .'''''' u'J '':'Y-:a.'|łl.....'''''''.......'....

VIII.
Inne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem kwot

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej 10.000 złotych (rv przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

x.
Zobowiązania pien iężnę o Wartości pou}żej 1 o ooo ztotych, w tyn1 zaciągn ięte kred}ty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, rvjakiej wysokości): ..''''.............''.......


