
oŚwtADCZENIE MAJĄTKowE

\YójtaJ Zlstępcy wójta, sekretarza gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby ZłrZądzającej i członka orgar^u zarządza:ącego gminną osobą pra}Yną oraz osoby wydając€j decyzje

administracyjne w imieniu wójta.

Glubcz)ce. oniu .....(......9k... .tJe.l.k" . .r.

U\vaga:
1. ósoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z pr'awdą stamnnego i zupełnego wypełnienia

liaŻdej z rubryk.
2' Jężeli poSZcZególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, naleŻy wpisać 

''$g
dotvczv",

:. osoba srłudaiąca oświadczenie obowiązanajest okeś1ić przynaleŹność poszczęgólnych składników
nrajątl<owych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹęńską wspólnością

majątkoWą
4' oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą
5' oświadczenię majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięme.
6' W części A ośWiadczęnia zawartę Są jnfomacjejawne, rv części B zaś informacje niejawne dotyczące

acjl'esu zamięszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Jr. rizej podpisany (a).......................

Lrrodzony (a)

Jl6ł..liźoło...''

( mięjsce Zatludnięnia, stanowisko lub funkc.1a )

po zapoznan1u się z przepisami ustawy z dniź1 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pl'owadzenia działalności
gospodalczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106,poz.619, z 1998 l. Nr l 13' poz. 7l5 

'Nl ló2.poz' 1126,z1999r' Nr49,poz'483, z2000r. Nr 26, poz.306' zŻ002 r. Nr l 13, poz., 984 
' 
Nr 214'

poz' l806 ) ofaz ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samorządzie gminnynr ( Dz' U. Z 200] I' Nr I42,poz. I59l,
z póź'll. z'niat'nmi ) zgodnie Z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej

rł spLilności ]rlajątkowęj lub StanoWiącę mój majątek odrębny:

t.

la 'ob1 p.cnieŻne:
- .rodki nicniężne zgromadzone w walucię polskiej: ..J,tr...''.-L*lrr-'''

.,1.
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4' lnne nieruchomoŚci: 1 T ] _- .. - - .- -_- {\):'-/'' I '

ItL
l . Posiadam udziĄ w spÓłkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów'. |łł<- olłl1'tł' 

1

...............J.......

udzjały te Stanowiąpakięt większy niż 10 % udziałów w spÓłce: .......Ma.:(.''''

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitęnta akcji; ': *']' 

' Ł

.lNlię ( (t]nUwiąpakiet większ5 niż ]ooo akcji\Ą Spolcę| ''''''''0'ał.(.'.;-l'.{q'c'l.v'''..''''

'I

Nabyłem (łam),( nabył mój małzonek, z uryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od
Sltarbu Palisttva, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich związków lub od
l<onunalnej osoby prawnej następujące nljenie, które pod]egało Zbyciu w drodze przetargu należy podaĆ opis

- osobiŚcię .......*..t, .,:\"o'L11

vt.
1. Prolvadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę ptawną i przedmiot działalności)'.....'','.'..'.''''''...'..'''''

wspólnie z innymi osobami ł-.t o|"ll--1

7 leBo tytulu osiągnąlem(lam) w rotu ubiegtym dochód * *yrotos.l,'..'.'.'..'.,.rr.;.''..;;;;;;. ... ''......''''' ...'l
2' Zarządzall działalnością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem pelnomocn ikiem takiej działa lności
I ll,1lęż) nJdac lorlne prar-ł ną i przedmiot dzialalności l'..... ']łvr' ' '...;.[ ,L'',lt,.łrr...'....'''.''''

VI I.

W spółltach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki); n.,tl oĘłYr''t



- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): ł'łt ;to.śał-n

- ie.teln czIonkiem komisji rewiz1jnej ( od kięd) l: '''''''''''p.łr.1'''''","6,ó*^:

Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ' ' ' 'ł"łłr...,4Lr.f ar.ą '

............................/J..

2' W spółdzie]niach: ł,'i r;\o.A1"7

. j;;;;;;;ili;;;;;;;;;J; i;;ili;;; j; ; il;;,;"/
- J(\]em c7łonkięm rady nadzorczej ( od kięd) ): '. '...łI.L' ' ' 'Uu*b'L1
- .1.ł.n' członkięm komisji reu iz1jnej ( od kiedy '):.........'''-*l....-ń'1.ę"'1..'..............;...'.....''''''''
Z tśtso t}tultl osiągnąłem ( lam ) w roku ubiegtym dochód w wysokości:..... ' ' '1r,lłt... 'ul ', 'l'ł'lłi' ' '.

tl

3' W fundacjach prowadzących działalność gospodalczą 
^'Lt 

ale lu,uv",1

VI II.
lnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot
uzyskiwanych Z kaŹdego tytułu:

Składnikj mięnia ruchomego o wartości powyżej 10' 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

r.*,'.(',. );i......[t.u*?.;.;....,.{:..!1.....:.HlI'''i ;]'
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X.
Zobowiązania pieniężnę o wańości powyżej l0 000 Złotych, w tym zaciągniętę ked}ty i poźryczki oraz warunki,
na.jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): '..........''''''...........


