oswlADCZENlE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zaządzającej i członka organu zarządzającego 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 znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotv-

3.

osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-

czv,,.

jątkową.
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5.
6.

oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6 ztą
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawnefotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub lunkcja)
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po zapozr|aniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106 poz' 679, z 1998 r. Nr'l13, poz.715 i Nr 162,
poz 1126, z 1999 r. Nr49, poz 483,22000 r. Nr26, poz 306 orazz2002r. Nr 113, poz 984 i Nr214, poz 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmlnnym (Dz U z2001 r Nr 142, poz 1591 oraz z2002 r. Nr 23,
poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz 1271 i Nr 214 poz 1806), zgodnie z ar1.,24h tej ustawy
oświadczam,ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspolnoŚci majątkowej lub stanowiące moj majatek
odrębny:
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Zasoby pienięzne:
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środki pienięzne gromadzone w walucie po|skiej:
srodki pienięzne gromadzone w walucie obcej:
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papiery wańościowe:
na kwotę:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłyr przychod i dochod w wysokosci:
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tytuł prawny:
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Posiadam udziały w społkach handlowych

-

naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow:

l/|E Dę-7r'ęr

udziałytestanowląpakietwiększyniŻ10%udziałowwspołce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości
lv.

_

Posiadam akc1e w społkach handlowych

naleŻy podac liczbę i emitenta akcji
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości
V.
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wspolnie z innYmi osobami

w wysokoŚci:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod
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W społkach handlowych (nazwa' siedziba społki)
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_jestem członkiem zarządu (od kiedy): "'

_
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jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod wwysokoŚci:

2 W społdzielniach
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jestem członkiem zarządu (od kiedy)
jestem członkiem rady nadzorcze;3 (od kiedy): "- '

"

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

w wysokoścl'"
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod
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wysokości: '
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w
Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem'
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W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą'
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takiej działalnosci

-jestem

-

członkiem zarządu (od kiedy):

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . ... ..
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Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazlow mechanicznych naleŻy
o L74't|ł4.' -' (9;C''7ź
podac markQ", model irok produkcji): ...s.KęDr?'
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x.
Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,

na jakich zostały udzielone (wobec kogo,
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^z lekim zdazeniem,
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związku
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Adres zamieszkania osoby składającej oŚwiadczen
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W jakiej

wysokoŚci):

za podanie
Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art 233 $ 1 Kodeksu karnego
prawdy lub zatajenie PrawdY grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściwe skreślic.
J;ł;;y oziaiarnosci wytwÓrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rpd nadzorczych społdzlelni mieszkaniowych
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