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ośWlADczENIE MAJĄTKoWE

wójta, Żastępcy wójta, sekretarŻa gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarŻądzającej i członka organu zarządŻającego gminną osobą prawną oraz osoby

wydaiącej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
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...., dnia 3'0 'QĄ'.,]1}, ,'

(niej scowość)

1. osoba Śkładająca oświadczenie oboviązana jesŁ do zgodnego z
prawdą. starannego i zuPejŁnego s}r>ełbienia każdej z rubryŁ.

2. Jeżel! poszczególne rubryki ni6 znajdują { ko.]<r:eŁnfd!
Plz]Padku zastosoBania/ na1eży i'pisać

3. osoba składająca oświadcŻenie oboPiązana jest okreśuó
P!zlEaleźność PosŻczegó1Ęych 5kładników oaj ąt]<ouYch ,
dochodów i zobowiązań do Eajątku od!ębneqo i @jątku
obięteqo nałżeńską wspó1nością DajątŁową.

4. ośviadĆzenie Eajątkowe dotyĆzy oajątku w Łlaju i za q'iańiĆą.
5. ośviadcŻenie Eajątkowe obejnuje !ównież łierŻyte1ności

6. w cŻęśĆi A ośviadczenia zała!Łe są itfofuacje jaMe, B
cŻęści B zaś info!@cje niejame dotyczące adiesu
ŻaiieŚzkania składająceqo oświadczenie oraz fuiejŚca
Połoźeoia nieluchoEośc''

',l, '''ó' pooo'sćnY'. , )pRłrĄI'N'ł{ł Ą ,|.],bJ!?|łL"1A\lłK
(ińiona i na Ż!isko

. . . .E &rE osł&utł . . 
plJ]'ttąNi : .ł t'łLŃ EJ ;.'D YŁ'Ę (I!?4;

(niejsce ŻatIudnienia' slanowisko ]ub funkcja)
po zapoznaniu się z p::zepisaIi ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997
r. o oqIaniczeniu prowadzenia d2iała]ności gospodarcŻej pIŻez
osoby pełniące funkcje pub]iczne (Dz. U' NI La6| Poz. 6'19, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162' poz. 7726, z a999 l. |1r Ą9,
paz. Ąa3, Ż 2000 r. N.26! paz. 3a6 araŻ z 2aa2 r. Nr 113| poz.
984 i 1]l 2LĄ, poz. 180l') oraŻ ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o
sałLoIządŻie qminnln (DŻ. i' z 20a1 r. Nr 142' poŻ. 1591 oraz Ż

2002.. Nr 23, paz. 22A, Nt 62, paz. 558, Nr 113, poz 984, Nr
753, paz. 7217 i Nr 214, poz' 1€06)' zgodni€ z at.L. 24b te)
ustawy ÓświadĆzam| że posiadan wchodzące w sklad ma]żeńskiej
wspó]ności najątkowej lub stanowiące mój na]ątek odrębny:

i. ą/iltl



papieIy Ńa!!ościowe:
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III.
Posiadm udzialy w
emi teńia udziałów:

hand]owych należy podać ]iczbę i
(rP.
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Z ieqo tytulu osiągną1em ( ę1aa ) w Ioku ubieg}}m dochÓd W
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IV.
losiadan akcje w spÓłkach hand]owych na]eży podać ricŻbę a
enitenta akci i :

NJE. .0ory!Ż).

Z tego tyiu}D osiągnąłem ( ełan)
uTdi5biłLŻYl

NabyłenL(an) (naby} mó] naiżonek, z wyłąc?enien mienia
plzyna]eżneqo do jeqo najątku odrębneqo) od skarbu Państwa,
inne] państwowej osoby prawnej, jednostek sanorządu
terytolialnego, ich zwiąŻków 1ub o.1 konunarnej osobY pIawnej
następujące mienie' które pod]egało zbyciu w dro.lŻe przetargu -
na1eży podać opis nienia i datę nabycia. od kogo: ...



ProwadŻę dŻia}a]ność gospodarczą'ż (naLeży podać fornę
prawną i prŻedmiot dzrałarności):

' 'spólnie Ż innymi osobani ' . N tE: . .)'Ó tY a21
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2. zalządzam dzia}a]nością gospodarczą ]ub jesten

prŻedstawlcie]en pcłnonocnikien Iakiej działa]ności (na]eży
poo 'o_ o' o:o o' ąÓ o I

' N.t.Ł.DrłĘY(lV..Ósobiścre ' 'Nla..Oory.cr'{..

z lego tytułu osiąqnąłen(ęlan) w roku ub!egł\m dochód

VTI.
1. l'l spÓłkach hancLlowy.h (nazwa, siedziba .pó}ki) , .l]iF. '!qay(?y
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2. I'l spółdzie]Ąiach:

' iestem czronkien zarŻadu (od kiedy) :

Nt' ó9\L13
jesten czlonkien rady nadzorczejr (od kredy):

jestem członkien kÓnasji ]_el.rizyjnej {od kiedy) :

łu osiągną}em(ętam) w roku ubiegł)m doĆhód w

3' l'{ fundacjach prowadzacych działa]ność gospodarczą:

- jesten cułonkien zarządu (od kiedy):

- jestem czronkien rady radzorczel (od kiedy) :
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auq.'ayt"ro osiąqnąlem(ęłan) w roku
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x.
Zobo1łiązania pieniężne
zaciąqnięte kIedyty i
r].lŻie]one (wobec kogo.
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""J..'.'.".y.L spół dzie]ni nieszkaniowych.


