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ośWADczENlE lvlAJĄTKoWE
wójta' Żagtępcy wójta' sokretarŹa gminy' skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej
gminy' o6oby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decrzie administracyjne w imi€niu wójta'
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1. osoba sk}adająca ośw1adcz6n1e oboviązana jegt' do zgo.Inego ż
Plawdą/ stalańnego i zuPeluegro sf.pełnienia kaźdej z lubĘyk '
2' 'Jeżeli Poszczeqólne lubryk! oie żnajdu]ą w konkl6tnld
PrzlPaalku zagtoŚowahia, na1eży Npisaó ''nie dotyĆzyl '
3. osoba składająca ośłiadcŻeLie obowiążana jest okr6ś1ic
plz!.naleźnÓść PosŻcŻe9ólnycb sk}adnikół ńajątkÓ Ych'
doĆhodów i Żobowiązań do Bajątku Ód!ębnego i nająŁku
objęŁego na}żeńską wsPólnością tajątkową.
4. oświadczenie Dajątkowe dolYczy DająŁku w kraju i Ża granicą'
5. oświadczenie hajątŁowć obejnu]e !ównaeź wie!Żyte1ności
6. L części A ośsiadczenia żavete są lnfomacje jałne,
części B zaś ińfolEaĆje niejawne dotYcżące adlesu
składająĆego oś{1adcŹenieolaz eiejsca
zaieszka.la
PÓłożenia Ei€lucho&ości.
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,n.ę]s . 7a!.''.J'!en:a, sL"" nl.".o rb lu-''.i.'
po zapoznaniu sie z p!zepisanii usLawy ? dnia 2l sierpnia 199r
r. o oglan}czeniu prokadzenia działa]nościgospodarcze] pr2ez
osoby pe]nlace funk.je pub]iczne (DŻ' U' Nr !06, poz. 6'19' z
1998.. Nr 113' po2' 715 i Nr 162' poz' I726, z 1999 t. Nr Ą9,
paz' Ąa3! z 200c r' Nr 26, paŻ- 3a6 fiaz Ż 2aa2 r. Nr 1]3, poz964 i Nr 214, poz. 1806) craz usta{y z dnia 8 marca \9'o r. Ó
sano.ządzie gninn}n (Dz. U. z 2aa1 r' Nr i12l poz. I59' araz z
2002 r. N! 23, paz. 22a, Nr 62l poz. 558, Nr 113, po2. 984, Nr
153. poz. 127L i Nr 2i4' po7. 1806)' zqodnie z arl. 24h Łej
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ustawy oświadczan,że posiadafi wchodzące w sk1ad nałŹeńskjej
WŚpótności majatkohJe-j ]ub sranowiące nój majątek odrębny:
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zasoby pieniężn-^:
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papiery wa!tościowe:
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III.

udzialy w spółkach handlowYch - na]eżY podać ]iczbę i
enitenta udziałóW:
Nil'. aoĘą
Posiadam

pd\1el y\ęls2y
Jdziaty te sranowrą
uoz]aly
s.dnoula pa\1er
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IV.
Posiadan akcje w 5pó}kach handLovJych należy podać LicŻbę 'i
enit€nta akcj i :

akcj

niŹ 10t akcii

e Łe s!anolvią pakiet

z leqo LytułU osiąqnąłem
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spÓlce:

bieqł ym dochód

:fif,łlldrli$

w

Nabyten(an) (naby] nój malżon€k/ z Wylączeńiem mienia
przyna]eżnego dc jego majątku odręb.ego) Ćd skarbu Pańsiwa'
innej państwowe] osoby p'awnej, jednost€k samcrządu
teryloria]nego. ich uwiązków 1ub od komunalnej osoby pra'nej
następujące nienie, któle oodtega}o zbyciu w drodze p.zetarqu naLeży podać opls mieńia i Clatę nabycia, o.l kogo: .
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jestein cz}onkien konisji .etiŻyjnej {od kiedy):

z tego tytu }u

osj. ągnąłem ( ęlam
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loku ubieq}}łr dochód
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1,III.
Inne dochody osiąqane z tytu}u zatrudnienia ]ub iĄn€j
dzia}a1noŚci ua!obkowel 1ub zajęć, z podanien kwo! uzyskiwanyĆh
ż każdego tytulu:
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skladnlki nienia luchonego o Warlości Pohyżej 10.000 z}otych
pr2ypadku pojazdó w nechanicŻnych na1ezy podac marke? mode] i
rok produkcji)
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x.
zobowią2ania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, g tyn
zaciągnięŁe kledyty i poŻyczki ataz walunki, na jakich Żosta]y
udzielone (wobec kogo, w zwiąŻku z jakin 2darzenien, w jakiej
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Adres zamieszkania osoby sk}adającej oświadczenie:
Miej sce

ńn}.'-,

Powyższe ośWiadczenie sk}adam świadony(a), iż na podstawie
233 s l Kodeksu karnego za poclanie nieprawdy lub Żatajenie
prawdy gxozi kara pozbawienia wo]ności.

aIt'

Niew}aściwe skreś1ić.
'? I'lie ootyczy dzia}alności wylHórczej w ro]nlctwle w zakresie
produkcji roś]innej i Żwierzęcej, w fornie 1 zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
r llle dotyczy rad na.tzorcŻych sPó}d2ie]nl nieszkaniowych.

