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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowńika jednostki organlzacyjnel
gminy' osoby zarządżającej i cżłonka oiganu zar:ądzającego gminną osobą prawnąo.az osoby

wydarącej decyzje adminlśtracyjne w imieniu wójta'
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(mie ] s.ÓwÓść )

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana ]e6t do Źgodlego z
Pra'dą, stalannego i zuPełnego sypełnienia każdej z rul'ryk.

2. Jeżeti Poszczegó1ne lubryki n1e znajdu]ą w konLretn}rh
PrzlPaalku zastosowania, na1eży Ę)igać

3. osoba €kładająca oświ.adczenia obowiązana jest okleślić
plziĘa1eżność Poszczegótnych sLłaclników tjątko{ychl
alochodó' i zobołiązań do tjątku odtębneqo i Dająttu
objeŁ€go nałż€ńśką'spólnośctą najątkową.

4. oś'riadczenie tla]ątkowe doŁyczy da]ąlku w klaju i za glaDicą.
5. ośriadczenie lająt]<owe obejbuje !ównież wi€.zytelności

6. w cŻęścj. A ośw1adĆŻenia zawalte są infonacje ]am€/ w

cżęści B Źaś inforsacje niejawne dolycząĆe adlesu
zanieszka[ia skłaćra]ącego ośtłj.adczeni.e olaz Die]sca
IDłożenia ńieluchÓności.
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(miejsce zatludnienia/ stancriskc lub funkcja)

po zapoznaniLl się z p.Żepiseni usta''y z dnia 21 slerpnia i997
r. o oglaniczeniu prowadzenia c1ziała]nośĆi qospodarczej przez
osoby pe]niące funkc]e pubrrcŻne (Dz. 'u' Nr Ia6| paz. 6']9, Ż

1998 r. Nr 113. poz. 715 i N!' ]62. pcz. 1126' z 1999 !' N, Ą9,
poz. 4a3| Ż 2000 r. Nr 26, paz. 306 oraz z 2Do2 r' Nr 113/ poz'
984 i Nr 214, poz. 1806) ora? usLa y z dnia 8 marca 1990 r. o
sanLorządzie gńinnym (Dz' |. z 2aa7.. Nr 142, paz. I59I oraz z
2002 r. Nr 23' poz.220, Nr 62, poŻ. 558l Nr 113l poz. 984. N!
I53, pÓz. 121I i N.214, Poz. r806], zqodnie z art' 24b lej
ustawy ośWiadczam, że posiadan wchodzące W skład nałżeńskiej
WspÓlności najątkowcj 1ub .tanowiące mój najatek odrębny:

I.
zasoby pienieŻne:
_ ślodki plelięż e Żq.omadzone w alucie poLskiejI

- środki pieniężne Żgromad



II.
1.

2.

3-

- paplery V]artościowe : '.N).tr-.o*rr ł:('.... :... :... :

.................' na kvotę:

z tego rytułu osiąqną}em(ętan) w roku ubieq]yn przychód i
dochÓd w wysokości
Inne nieruchoności
powierzchnia: .... '""" "Nit '"''!)??:Ż'ii.1''

III.
Posiadarn udzia}y w spółkach
enitenta udziatrów:

handlowych - na]eży podać liczbę i
,be77 cl /ł(Ę.

udziały t€ stanowią pakiet większy niż 108 udziałów w spółce:

Z tego ty!ułu osiągną}em(ęłam) w Ioku ubleg}yn dochód w

rv.
Posiadan akcje vu

emitenta akcii:
spótkach hand]owych

L/'
- na1eży

?9a,"Ś1(.

podać ]iczbę i

akcje Łe stano ią pakret wlększy niŻ 10t akcji W spólce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubieg]ym dochód w

Nabylen(am) (nabyt mój ma1żonek' z wy]ączeniem mlenia
przyna]eŹnego do jego nająlku odrębnego) od skarbu Państwa'
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samolządu
telyloria]nego, ich związków tub od komuna]nej osoby prawnej
następujące nienie, króre podlega]o zbyciu w drodze przerargu -
na]eży podać opis mienia i datę nabycia, od koqo: .............



1. Prowadzę dŻiałaLność gospodarczą'Ż (na]eży podaĆ folnę
prawną i przedmiol dŻia}a]ności )

- wsPol t :e
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z tego tytułD osiąqnąłen(ę}an) w roku ubiegł]'m przychód
i dochÓd w wysokości:

2. zatządzam działalnością gospo.tarczą lub jesten
pxzedstawlcie]em pe}nomocnikiem takiej dzia}ainości {naleŻy
podać formę pra ną i przedniol dziata]ności)

- Ósobiście . ..

- wspóLnie z innymr osÓbani

Z teqo tytu}u osiągną}em (ę } am) W roku ubieg}}Ąn dochód
w wysokości: '.

'il'' 
"ourou"n 

hand]owych (nazwa' sredŻiba spo}ki) : . 'Ę'a{'2ęr/Ć2/
- jesten cŻtonkien zalządu (od kiedy) l

' ]esten członkien rady nadzorcze] (od kiedy) :

- jesŁem członkien konisji IeWizyjnej (od kiedy) :

z Łego tytu]u osiągnąlem
W wysokości:

2. W spótdzierniach:

(e]am] U Ioku ubieq}\"n dochód

llf ).>-' a(Ż /

- jestem cŻlonkiem zaIządu (od kiedy) :

- jesten członkiem rady naazorcze]r (od kiedy) :

- jesten cz}onkren konis]i rewiŻyjnej (od kiedy):

łu osiągnąłem(ę1an) i.J loku ubieqłyn doĆhód W

3. W fundac'iach prowadzących działalność gospoda'czą:

jesten cz]onkien zarŻądu (od kiedy) l

- jesten członkien rady nadzorcZ€j (od kiedy) :



1u Ósiagnątem(ęłam) w roku ubi€gł}m dochód W

VIII.
Inne doĆhody osiąg
dzia]alności zarob
Z każdeqo Łvtułu:

ane Ż tytułu Żatrudnienia 1ub innej
kowej ]ub zajęć, z podaniem kwot uŻyskiwanych

'.'.'.'....'(?!..;|(..;\. (!||?-E) - .. q.? ł:1ł, łti.il

rx,
5kiadniki mienia ruchonego o Uartości powyżej 10'000 Ź}otych (W

prz}padku pÓjazc]óW mechaĄicznych naLeży Podać markę' model i
aoR orooukc r ): .....

zobowiązania pienięŻne o uartości powyŹe] 10'000 z}olych/ W Eym

zaciagnięte kredyly i pażyczki ara'z Warunki/ na jakich zosta}y
uc]zaerone (''obec kÓgÓ, rr związkn Ż jakim zdarzenrem/ W ]akiej
wysokości)
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PoByżs2e ośiłiadczenie skladam świadony(a), iż na podsŁawie art.
233 S l Kodeks'r karnego za poclanie nieprawdy rub zatajenie
p!otdy qiozi iala polbaw..nia \o1no. cr,

NiewłaśĆiwe Śk.eśl ić.
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'? tlie dotyczy Clzia}a]ności łytwórczej w ro]nictwie v, zaklesie
pIodukcji !oś1inne] i 2wierŻęceJ, w folmie i Żak!esie
gospodarstwa rodzinnego.

] uie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


