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wójta, zastępey wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm!ny, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

osoby zarządzajqcej iczłonka organu zarzĄdzaiącego gminną osobą prawna
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtai .
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Uwaga:

czĘŚc A

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

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.n|a każdej z rubryk.

Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaÓ ..nie dotv.czv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność. poszczególnych składników mająt.kowych, dochodów i zobowiązań do ńajątku odrębnego'i ńajątku objętego ńitenstą wspólnością ma.jątkową.

oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczen ie majątkowe obej muj e równ ież wierzyte|nośc i pien iężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.su zamieszkania składającego oświadczenie oiaź miejsca połbżenia nieruchomości.
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fr*.rę,ę Tn/a5?,.....,....',uć#!-ę.

po zapoznan|u się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działa|noŚci go-spodarczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. tJ. Nr 106, poz. o7s, z 1998 r. Nr 113, poz' 715 iNr 162,poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz.483,z2OOO r. Nr26, poz.306 oraz,'2-oo2r' tvr tls, poz,gsąi Nr214, poz.1806)orazustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. 1.z.oo-l r. Nr 1a2, 
.pói' 

lsgl oraz z'2OO2 r' Nr 23,poz.220, Nr 62, poz' 558, Nr 113, poz.984, trli lsg,. poz. 1271i 
11l z]1, poz. lebó), zgodnie z art.24h tej ustawyoŚwiadczam, ze posiadam wchodzące W skład małz.eńskiej wspÓ|ności ma;ątt<owE, |ub stanowiące mÓj majatekodrębny: 
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Zasoby pienięzne: b.7;{+T.*7,^ ,23.ł 
, fz 5 - pon.l{n,tą *ortiełlL,

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: ę,ł{;";,L...,..!,'3..,..*e',łT..':'.. lJ.ył!-L....*',/a;,L
_ środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: . ,.. '.łnł.ę. ,('-ń*) ... .

_papierywartościowe:..'..'...''.''........','...,'.'...I.M

na kwote: / r'

Dom o powierzchni. .......4-.4'. ,.ć m2, o wańoś 
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Mieszkanie o powierzch n, ;* /49|)m2,o wańości. *.| ' '',e$c '1 .

Gospodarstworo|ne: ł / //

.. tytuł prawny: rył {:lc"saaio
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Posiadam udziały w społkach hand|owych - na|eŻy podać |iczbę i emitenta udziałów:

udziały' te stanowią pakiet większy niz

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

tv.

Posiadam akcje w społkach hand|owych - na|ezy podać |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjiw społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

V.

1

_.;estem członkiem zarządu (od kiedy). uył\......,.d*
_ 1estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . 'hd[
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ąĄ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '.........'...'. et4\
2. W spÓłdzieIniach:

- jestem członkiem zaządu (od kiedy): .',*,\'''''.',,'Ą.
.o

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): '.......4ł'\.. . .fu
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągną'lem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ....''.....,..''
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Nabyłem(am) (naby.l mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu 1erytorial-nego,.ich zwią)xo',,i tun oo xo-
muna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w diodze" pńt"r.gu _ na|ezy podac opismienia idatę nabycia, od kogo: ;:o &ń;,..' ,,''.'
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l 3 W fundacjach prowadzących działa|nośc gospodarczą.. .
ąłź. '..','ł''ń,, ł

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): +it k*{,,̂śł_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy). *A....#!1'
- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): r,l*..''
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości'' ....'...,..,..(..łru-'.

vlil.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powvŹei 10 000 złotvch (w orzvpadku
podac markę, mode| i rok produkcJi1: .frft''tfr.......ł'ęp(ł.(ł',''.ł'.i.',..'L}.'.

l zĄęc, z podaniem kwot
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Powyzsze oswiadczenie sk.ladam
prawdy lub zatajenie prawdy grozi

świadomy(a), iŻ na podstawie
kara pozbawien ia wolności.

art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
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nre-

f.d, .'.,<,ł ,,.,F 2e4ą
(m|eJscowoŚĆ, data)

' NiewłaŚciwe skreŚ|iĆ.. Nie dotyczy działa|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roŚ|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-
" 

stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczvch społdzie|ni mieszkaniowych.


