
osWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta' zastępcy wójta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzł1ącej i członka organu zarządzającego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

..!łł,lu.i; oni" .ł9, c].ł,.{ii3..'.
(miejscowośc)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv". ę=Z ?'j'

3. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maźeńską wspólnością ma-
jątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘsc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z '1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr '162'

po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 oraz z 2002 r' Nr 23,
po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy
oŚwiadczam, Źe posiadam wchodzące W skład małŻeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majatek
odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

il.

1.

2.

3.

Dom o powierzchni ''.ł{.0.. .. m', o wartości: ll-u 11> [ . tytuł prawny: .lliłytilli Ą4f.Će.

Mieszkanie o powierzchni: .''.t}!L'..... m2, o wartości: .. ruu .'.. tytuł prawny: nl..ą.

Gospodarstwo rolne: 
r

rodzajgospodarstw", ......u!Qlvt.'{......., powierzchni", .1,5D hO

4. lnne nieruchomoŚci:



o Wańości: !Ą.t'L. ' ' .

tytuł prawny, . ' .. ' ... .lytit.

"il
lv.

Posiadam akcje w społkapĘ handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

'r^ii dĄ1qłł
akcje te stanowią pakiet *ięrL'fJni. 1o% akcjiw spółce. '.. .łt!L. 

'l.łLq 
cą ł

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd v wysokości, | .. l. n\ę ..v'lń',tt.l'!)

Iil
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ión związkoi lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie,,$ore podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mienia i datę nabycia, od kogo: nML fltłl.qtł

VI. !I

ĄttŁ łIaIuct'l
rT

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚc aospodarczą:



_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): ' .. ... ..łllL.. ...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... .. ' . '

- jestem członkiem kom|sji rewizyjnej (od kiedy): ... . ' '

Z tego tytułu osiągnąłem1[łam) w roku ubiegłym dochÓ

vilt.

lnne dochody osiągane z tytułq (4tr^ydnienia lr;b,innęi działęlno,Śęi zp;obkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanychzkazdegotytułu:'d0tJ\P.ul.Ł..tntVutfl'bl[ltni/..'.'bX.'t].ł9.1'.:!K?Ą..'.:]DqlĄ'v.l

lx.

Składniki mienia ruchomQgo o wańości pgwxrej^1q'.900 złptych (w_ przypadku^pojazdÓw mechanicznych nalezy
podać markę, model irok produkcji;: 'liltuDt/'aut.''0)fiilt]?...L]0tLlq .. S.:ł.0. :..łDaU,..

x.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 'l0 000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały... ud{1elpng_ (wobec kogo, W związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci):/niŁ noł1t''7

czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie. ... ' '

Miejsce połozenia nieruchomości wymienionych w punkci,

1....

2. ...

29....

4.

I

)



prawdy lub zatajenie

1 Nievrdaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności
. stwa rodzinnego.
" Nie doĘczy rad l

składam Świadomy(a),
grozikara

t0,., . l_0, 0[ł .'ł?ł.?'r 
:

(miejscowoŚó, data)

na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
wolnoŚci.

produkcji roślinnej i zuielzęcĄ, w formie i zakresie gospodar-


