
oŚWlADczENIE MAJĄTKoWE

wójta, zastępey wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy,

osoby zarząszaiącej i członka]organv zarządzaiącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej.{eqy.zje administracyjne w imieniu wójtii. - .,.--'- 
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.ao zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.

Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv",

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mitłeństą wspó|nością ma.jątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'
oświadczen ie majątkowe obej muje równ ież wierzytel ności p ien ięż ne.

W części A oświadczenja zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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Zasoby pienięzne:

rodzaj gospodarstwa: ... 1.1 lC

o wańoŚci:

rodzĄ zabudowy: .'..dc.'.''.
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Ja, niŻej podpisany(a), /(.ar.ęź..' . /aźe-*?. . (o,h."??.,e.. 
'..

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

::".::"::"] 
4-'3-1...;1{ź.,,;e;;;, : : j::::::::

(miEsfflzatrudlyńia,s|anowisko |ub funkcja) u
po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 2{ sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności go-
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz' 679, z 1998 i' nr l13, poz.715 iNr 1ó2,
po2.1126, z'1999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26,poz.306orazz2OO2r.Nr'l13,poz.984iNr214,poz.1g06)oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z 2O0,| r' Nr 142, poz, 1591 oraz z 2Oo2 r. Nr 23,poz' 220, Nr 62, poz. 558, N|l13, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej usrawy
oświadczam, ze posiadam wchodzące w sktad małŻeńskiej wspó|noŚci majątkowej lu-b stanowiące mój majatek
odrębny:
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.m2, o wańoŚ cł. ',3-'o-8.' oil'.a 7.. tytuł prawny: . Ę:/:',frL.o jo.
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Posiadam udziały w społkach handlowych - na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

uaziaty te stanowią pakiet większy niŻ 1o% udziałow w społce: ,.....,,.'....','*'łę.....,,4.:h.P,?)...........'..,.
^/t /

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .........'..''..' '.'.....t44'L'... łi',ćąl//
/

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małfonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar.

bu Państwa, innej panśtwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu terytoria|nego, ich związkÓw lub od ko-

muna|nej osoby prawnej następujące-mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŻy podaĆ opis

mieniaidatęnabycia,odkogo:oł,tc..'ń',.ą
//

przedmiotdziałalności): ł*la 4.ń,,

- osobiŚcie ',*.,.L....,,ń.

- wspó|nie z innymi osobami .k?1I,ę....'''[ź:#

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ................. ..... . ..''..'ay*',.'. ''oe

vil.
,*l'a

1. W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki):

l/

_ jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): .........'.'',.0k1L,..,.d4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....'..'........ .łn'.|'''.',&

2. W spÓłdzie|niach:
r.1.V.......4.

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..'....'.t<łłL....'

_ jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy): ...'..........h14(..'..
I

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 't,.'4.9'....'

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..'.....'....... 'k:Ł,..'



3. W fundacjach prowadzących działaInoŚc gospodarczą

rzzC ńy',",-l/łl_ jestem członkiem zarządu (od kiedy):

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

vilt.
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_1estem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ......'.'ę,ał*.....

|nne dochody osiągane z tytułu
uzyskiwanych z kazdego tytułu: ...

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zśarzeniem, w.lati.e; wysońosci1: . ;i . zł;,.,
czĘŚc B / /



Powyzsze oŚwiadczenie składam
prawdy lub zatajenie PrawdY grozl

swiadomy(a), lŻ na podstawIe
kara oozbawienia wolności.

arI. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanle nle-

1 NiewłaŚciwe skreŚliĆ.

' i.'j;;-il';''oińtalnosci wytworczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roŚ|innej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.


