
osWlADczENlE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą Prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'

!..u,:'ls, o"uti.i.'lQ.'.l-,Ęll]
(ńiejscowość)

Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych 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 majątkowe obejmuje również wierzytelności pien iężne' 4c2\\
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.
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Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne gromadzone w walucie polskiej:
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Dom o powierzchni: -'. . ... ... .r . ... ..^ffi', o wartości: .. . .. tytuł prawny:

Mieszkanieo powierzchni:|'V.\. r.toĘhT2' owańoŚci: 'T-'''. .'......zł'tytułprawny: .....]
Gospodarstwo rolne:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym'pzychod i do

lnne nieruchomości:
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o WańoŚci: .'

tytuł prawny: 0{

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

nalezy podac liczbę iemitenta akcji:

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mienia idatę nabycia, od kogo:

vt.
'1 . Prowadzę działalnoŚc gospodarcz ą2 (nalezy popaq formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ''. ...

- osobiście. . [uq iloVł !i{ł
- wspolnie z innymi osobami ] \
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci, Mń\ c'0t V1- \ .l

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikierrl takiej działalnoŚci

(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ... ...

'ł {r
- osobiście ... ' ' '.]\Ł'!l.. W9'\^ł '9t.ł,1.t\
- wspólnie z innymi osobami

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

VII.

'1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ,..'i''..
_1estem członkiem zarządu(od kiedy): Nut

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnoŚc gospodarczą'

u'ł1

tć{l
Łlil 'oti



vilt.

Składniki mienia ruchomego o wańości.ąowyŻq]i10gĘ0!^złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych
podac markę, modelirok produkcji): ..'Lłiu.

x.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |lh hnęi działal
uzyskiwanycńzkazlegotytułu: bB l'(0,T)"
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Ad res zam ieszkan ia osoby składającej oświadczen il

Miejsce połoŻenia nieruchomości wymienionych w p
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3. ......

4. ......

ności zarobkowej lub zĄęĆ, z podaniem kwot

naleŻy
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Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pęŹycz( prąz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wys rkoŚci): 'b.0. . U' 9.U .l:.. ... ... .



PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie arL' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności vqĄłórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwiezęcej, w formie i zakresie gospodar_

stwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

(miejscowość' data)


