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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządząącej i członka organu zalządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
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Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosowania, naled wpisać ,,nie dotvczY''.

3. osoba sktadająca oświadczenie obowią.zana jest okreśIić przynależność poszczególnych sktadników mająt-
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5' oświad czen ie majątkowe obej m uje równ ież wierzytel n ości pieniężne

6. W czgści A o-świadczenia zawańe są informacje jawne, w czgści B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A
Ja, nizej podpisany(a) --T :hDE u n'L Ęviź

(imiona i nazwisko oraz nazwtsko rodowe) urodzony(a)

uroozony1a;. .'.lł.._.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, póz. 679, z 1998 r. Nr 1 1 3, pÓz. 71 5 i Nr 162, pÓz.
1126,z 1999 r. Nr49, poz. 483,z2000 r. Nr26, póz. 306 orazz2002 r. Nr'113, póz.984 i Nr214, póz. 1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca 1990 r_ o samoządzie gminnym (Dz' U. z2001r' Nr 142, póz.'1591 orazz2002r. Nr23, poz.220' Nr62,
poz.55B,Nr113,póz.984,Nr153,póz.1271 iNr214,póz.1806),zgodniezań.24htejustawyoŚwiadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŻne;

na kwotę:
ll.

Z tego Ętułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym pzychod i dochod w wysokoŚci



ilt.

Posiadam udziały w społkach handlowych -naIeŻy podac liczbę i emitenta udziałÓw:

udziałyte stanowią pakiet więks .y ni.\o6działów w społce: ...............'=

Ztego Ętułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:.....]..........

Z tego \[ułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości_......_._..:-._.

V.

Nabyłem(am) inabył mÓj małŹonek, z wyĘczeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skańu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - naleŻy podaĆ opis

mienia idatę nabycia, od kogo: .' .............'1Ął*- d'kł.q"ł.... .
'"'Ó"" 
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vt.

1. Prowadzę działalnośc gospodarczą2 (naleŻy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):

- osobiście

M^p- dł \łł r.:*ń.t/\ d

- wspólnie z innymi osobami ....._..._.....;--

Z tego Ęfiułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokoŚci:..................

2. Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezy

- wspólnie z innymiosobami ....._............: .....-.........z
tego Ąfułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokoŚci:.._...............

vil.

1. W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .



- jestem członkiem zaządu (od kiedy):

- 
jestem członkiem rady nadzorczej iod kiedy):'''.'.... -.:.......'......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).'.....' :-...'.......

Z tego tytułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

2' W społdzielniach: ...............ĄM-!_ obĘ **
L)

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczei31od kiedy)..'.'... .

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości.

ł
3. W fundacjach prowadzących działalnośĆ gospodarczą: ...__..._.__.A^.L{J....ł)\..2_

jestem członkiem zaządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.....

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vilt_

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

,...,....--...,-.-.

x.
Zobowią.z'ania pieniężne o wańości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki, na
jakich zostaĘ udzielone (wobec Ę"so' Y 

zwią7ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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czĘsc B
Ad res zam ieszkania osobV składaiacei oświadczenie:
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1.

2.

PowyŻ:
lub zati

L

o za podanie nieprawdy
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(miejscowość, data)
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1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rotnictrłie w zakresie produkQi roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakesie gospodarstwa

rodzinneoo.

' uie aotydy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych_


