
OSWIADCZENIE MAJATKOWE q L,Ll, l\t

wójta, zastępcy wójta, sckretarzź gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzaiątej i czlonka organu zarądzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydając€j d€ryzjc

administracyine w imieniu wójta.

Gfu bcąlce, dnia ... . /,p).,'''c-.!..,.l''ł .Ę. .....'r.
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiąZanajest do zgodlego z prawdą. stararrnego i Zupcłncgo W}pęhrienia

kaŹdei Z rubryk.
2. Jeżeli poszczegóhe rubryki nie zrajdują w konkretnym plz}ladku Zastosowania. nalezy wpisać ,,4Ę

dotvory".
3' osoba składająca oświadczcnie obowiązanajest okrcślić plz}'llalczrość poszczegó]nych składlikÓw

majątko*ych' dochodów i zobowiązń do majątl:u odrębnego i majątku objętego małżeńską wspÓlnością
mają&ową.

4' oświadczenie maiątkowe dotyczy majątłu w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wiel'!4e]!ości pienięzne.
6' W części A oświadczęnia zawarte są informacjc jawne, w części B Zaś int'ormacje niejawnc dotyc7ące

adresu zamicszkania składająccgo oświadczenie oraz micjsca położenia nieruchomości.

( micjscc ratrudnicnia, slanowisko lub furkcja )

po zapomirniu się z przepisami usta\łY Z dlia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczcj przez osoby pełniące luŃCje publicme ( Dz. U' Nr l06,poz.619, z 1998 r. Nr 1!3,poz.1|5 

'Nrló2,poz.]126'zl999r.Nr49,poz'483'z2000r. Nr 26' ptlz. 306. z 2002 r' Nr 1 1 3' pol.. 984 ' NI 214.
poz. 180ó) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirn1m (Dz.II.z2001r. Nr 142, poz. 1591,
z póm. zrnianami ) zgodnie z art.2{htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskicj
wspóLności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięŻne: /

- środki picnięirre zgrotnadzonc w walucic polskicj: ....'.'.&'!(&-...'.

i'l

'ł' (iosntldalslwo r,lbe: )
rodza.i go\nodarslwl: ...ł,Ll.i. '. ' 'u.ł/./'a''rłJ' powicrzchlil:

Z tego Ętufu osiągnąłem (łam) w roLu ubiegłym prrychód i dochtid w wysokości: .'........''..............



l' Posiadam lld/jały łv spóIkacb bandlowych
........... .. ..(.1.1.! ..... t"(.d(/c#'/ ..

4' Tnnc nicruchomości:
o"*i"').i""',' .._','u l'i' . ł fu*ł4/ /'
o wartości:

naleĄ podać liczbę i cnitcnta udziałów:

- wspólnie z intryni osobami

l lego ryfufu osiągnąłcm(łaml w roku uhiegłym duchód rł wysrlkrl(ci: ......''''...'.......''.'.

2. Z:arządz'am dz'iałalnością gospodarczą lubjestem przedstawiciplem pełnomocnikiem tałiej działa]ności
( naleŻy podać lormę prawną i przedmiot działalności ) '''.',4,1Lł.'....a.kżff'or<,,

osobiście-
wspólnie z innymi osobarni

Z tego tytufu tlsiągnąlcm t łam ) $ roku ubiegtym d,lchód u w1sokości:.........

' ]::]::::::i::*::: ::'-: :'::1'||:!2.** s.t'ż/|A Kł'/.,/

tv.

ud-,iaty te starrowią pałiel więksuy niż l0 oo udliałóW w,'półcc: '.'....'''''''.

Z tego Rtufu osiągnąłem (łam) w roku ubicgłym dochód w wysokości: ..'..'....'......

akcjc tc stanorłią pa}ict *ięksryniŻ l0o'. ałcji \Ą 'potce: ...........'.....''

l lego ryfufu o.iągną}em t lam l lr roku ubicgĄm dtlchód w t\rysokllści'

v.
Nabyłem (łam)'( nabył mÓj maŁonek' z vyłączeniem mienia prłnalemego dojego mają&u' odrębnego) od
Skarbu Panstwa. imej paistwowej osoby pravncj, jednostek Samolządu terytorialnego, ich związków lub od
komunahej osoby prawnej następuj4ce mignie,
mienia i datę nabycia, od kogo: ''''..,4./,L.('''...

zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy podać opis

_jcstcm c7_łonkicm zarz4du ( od kicdy ):



- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kjedy):

- jcsIem c./łoŃicm komisjircrłizyjnej ( od kiędy):

Z lego t}tufu osiągnąłem(tam ) w roku ubieBbll dochód w wysokoici:

''j?.*': _*1':;t .

_ jestem członkiem zarządtt ( od kiedy ):

- jerlem członłiem rady naÓorczej ( od kiedy ): .......'..........''''....'.
- jestem członkiem komisji rewizyjncj ( od kiedy ):.......
l tcgo tyufu o\iagnąlem ( łam ) w ruku Ubiegtym dochód w Wysokości:...''''..

3. W fundacjach prowadzącyc!

-........ - - -.'.......'..'...'.. "i|'łł

- jestem członłiem zarądu ( od kiedy )

- jeslem ezJonkiem rady nadzorczej t od kiedy r :............................
_ jestem cżonłiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.......''..
Z tego t}łufu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;

\.III.
Inne dochody osiągane Z t}tufu Zatrudnienia lub inrrej Łiałalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego t}.tufu:

Składniki micnia ruchomego o waności powyŻcj il0' 00U
podac markę. model i rok prodŃcjit .......''4żł-(.'.'..'a

(w przypadk u pojazdów mcchaniczlych naleĄ

x.
Zobowiąania pienięine o wartości powyŻej 10 000 Złotych, w t}'m Zaciągnięte kedyty i pozyczki oraz warunki'
na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarz_eniem' w jakiej wysokości):

#;#,HtP:: 
t,:: : :l 

#i!: laiar{i: : : :


