
oŚwhDczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zasĘpcy wójta, sekretarua gminy, skarbnika gminy, ki€rownika jeanostłiorgun?aoffi gminy'
osoby zarządzające.i i członka organu zarządzającego gminną osobą Prówną

oraz osoby wydającei decyzje administracyjne w imieniu wójta' ', ,,,',t2,/' 
' 

/// /'( ............, d r ia .....:...:........... r.'-;;';;;'

1' osoba sktadająca oświaclczenie obowiąana jest do zgodnąo z prdwdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać 
''nie 

dofuczv'''

3. osoba składająca oświadczenie obowiąana jest określić przynależność posŻczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_
jątkową

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą

5. oświadczenie maiątkowe obeimuje również wielzytelności pieniężne.

6. w częsci A Gświadczenia zawańe są informacje jawne' w częsci B zaś informacie nieiawne dotyczące adr€su
zamieszkania składającego oświadcŻenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się Ż przepisami ustalvy z dnia 21 sierpnia 1997.. o ograniczeniu prowadzenia dz|ała{ności 'go-
spodarcŻej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. Nr 106' póz' 679' z 1998 r' Nr 1 13, póz' 715 i Nr 162' póz.

1126' z 1999 r' Nr49' póŻ ' 4a3' z2ooo (' Nr 26' póz' 3lń orczz2lo2 r Nr 113, póz' 984 i Nr 2'14, póz. 1806) oraz lstawy z
dnja 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz'u'z2oa1r' Nr 142, póz' 1591aazz2o02l. Nr 23' póz. 220' Nr 62,
pÓŻ' 558, Nr 113, póz. 984' Nr 153' póz' 1271 i Nr214' póz' 1806)' zgodnie z ań' 24h lej ustawy oświadczam, Że
posiadam wchodŻące w skład małŻeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t. ,..;
Zasoby pienięŻne: _ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ]:.
_ środkipienięŹne zgromadŻone w walucie obcej:

- papiery wańościowe:

3. Gospodalstvvo rolne:

tytuł prawny:

ud(t, rr,.r-

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku Ubiewm przychód ! dochód w wysokości: ./l ,t;.:' ;/
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ikiem takiej dŻiałalności (naleą
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n.,ionątem(ełam) w rol L-l UDlęg.y'
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Ztego tytt]łU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód Wwysokości: ..''' ' '' ''''''.'/r':':':.

2. W spoldzielniach:

z tego t/tułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd wwysokoŚci:

Z tego vtułu osiEgnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

3. Wfundaciach prowadŻących działalnoŚĆ gospodarczą: .....'... . .. /:.l .t c,. /7( -:,

x.
Zobowjązania pienięŻne o wańości powyzej 10 o00 złotych' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki' na

jakich zosbry udŻielone (wobec kogo' w zwjązku z jakim ŻdarŻeniem, w jakiej wysokości):
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' ['oj:'J"? *'nn*'o *^oręej w rc|n|c'twie w zakresie prcdukcji roślinnej i zwie.zęcej' w fo.mie izak€sie gospodarst/va" Nie dotyczy rad nad/otczyln spć'dŻielni mies7kan|ov,yń


