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klerown

wń.!ta, zastępcy wó}ta, selsneta!,za gminy, skarhnlka gmirry'
osoby zawądzająeej i ezłonka organu załządzającego gminną

$brganłzacyjne
osobą prawną
oraz osoby wydaiącej decyzle adrr'linistnac.yjne w imienlu wójta1
(miejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2" Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, należy wpisaó .,nię
dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określló przynależnośćposzczególnych składników
rnajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'
5. oświadczen ie majątkowe

obej muje również wierzytel

nościpien iężne.

6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o cgraniczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U Nr 106' poz.679, z 1998 r. Nr 113, poz' 715 iNr'162
po2.1126,2 1999r.Nr49,po2.483,22000 r Nr26,poz 306orazz2002r Nr113,po2.984 iNr214,poz
'1806) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
22002 r. Nr 23, poz.22A, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr '153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie
z ań. 24h tdj ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące W skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub
stanowiące mÓj majątek odrębny:
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ZasobypienięŻne: ii
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Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej.

-

papiery wartościowe

O www.signform pl

Sp z o.o., producent aktylvnvch formularzy, e-nraili

b uro@signform pl

lt.

1' Dom o

powierzchn

2. Mieszkanie o

powie

d"-Ę Ą'^', o wańości: ../łj
,uĄ.lr'.':' m2, o WańoŚci: .(0.,'
.

..

'.

3. Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny:
tytuł prawny:

rodzaj gospodarstwa:
o wańości: ......''''.......'...ujE.

/1.^

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w rokl udległym pzychÓd
4. lnne nieruchomoŚci:
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Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych

_

naleŻy podać liczbę i emitenta udziałÓw:
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udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce:
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci, ,...''.ł.łJ.ł....d*Ę.-.r.',{''...

Posiadam akcje w spółkach handlowych

-

naleŻy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego rnajątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od
naleŻy podaÓ
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu
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1. Prowadzę działalnośćgospodarcz{
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osobiście

'........'.'..'.'''łłr

*Ę

wspÓlnie z innymi osobami .
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$alezy podaÓ formę prawną
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochod w wysokoŚc''

..'......r.,l*.....p.'*l-.*.*':;1!........'....'....,

2. Zaządzam działalnoŚcią gospod arcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej jzia/alnosci
(należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci),
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osobiście
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wspÓlnie z innymi osobami
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ......',Lrn]'.k.'.'o*.!*i
J

vll.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

'.'.,sł'.l'....'.**Ęt..'5.

'.......'.....t,*J..k...'.dł.f.1.inrl

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

2. W spółdzielniach:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

'..'....'''.l"j..ł'.'..'.5'ł..rą'.*Al..J..'..........'...
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w
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W fundacjach prowadzących działalnoścgospodarczą

-"- jestem członkienr

-

zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

..'.........;.9......{..+l

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

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

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęĆ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: i
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tx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

x.
Zobowięania pienięzne o waftoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci): ....1;ł.3..'.*.9Ę.l:l..,r...
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie..
prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia

wolnoŚci.
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Niewłaściwe skreślió.
Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
Nie dotyczy rad rladzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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