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', ',, _ . ,pśWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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l\ójta,. zastępef wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta lll

6r/ą*ł ń(a/ &aZł
(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczer-rie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk,
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,,nie dotyczy",

Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego małżeńskąwspólnością
nrajątkową,
Oświadczęnie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczęnię majątkowe obejmuje równięz wierzytelności pienięzne.
W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaś irrformacje rriejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nięruchonrości.

CZĘSC A

J a, nlżej podpisany(a), .,
,/a4Z

2.

J,

4.
5,

6,

urodzony(a ) ,IĆt, .//'?,

(nriejsce zatrudnienia, stalrowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnta21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz.715 i

Nr 162, poz. 1126,z 1999 r. Nr49, poz.483,z2000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113,poz.984 i Nr

2I4,poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn (Dz. U. zż00I r. Nr 142, poz.

1,59I oraz zż002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 55B, Nr 1 13, poz.984, Nr 153, poz. I27I i Nr 214, poz.

l806), zgodnie zafi..Z4htej ustawy oświadczam, zeposiadanr wchodzące w skład Inałzeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: . Z/Ć

środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: .....,.M.?



papiely wartościowe: ..... ...żUć, M,/.7,]],,,

II.
1.

2,

J.

'y't

Iv.
Posiaclam akcje r,v spółkach handlowych - nale

/4ł€ ......€ń

"o.,. 
i.'r,u'.o*,u oukiet większ";; io.,n .o"i, ," ,ou*.., -,;i " ";ć 4;,/ 

/

Z tegotytułr-r osiągnąłeln(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,

V.
Nabyłem(aln) (nabył nroj małzonek, z wyłączeniem nrienia przynależnego do jego majątku

odr-ębnego) od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub ocl komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore
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VI.
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- ","o.,.,;.. .. . ,. , ,,,. .../,*a ".Blł, .,,.. ., .,,,,,.. ..,.
wspólnie z innymi osobami .,..,4...... _z /

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku trbiegłym przychód idochód w wysokości: ....k./Ć. .ffiV7

2, ZarządzaLn działalrrością gospodarczą lLrb.iestern przedstawicielenr, pełnomocnikiem takiej
dz iała l rlości (należy podac formę l]rawną i p lzecl ln i ot dzi 9Plllg$,i):osobiście. ...aa/ę fuO/ę

l . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółl<i): 4?/.(...

- j;;';"; .ri"^O'"", .urr,u6rr"o t'"Orl, łd/ ń/r
jestem członl<iem rady naclzorczej (od kiedy): łdrc ,,.śŹ

""""l""""")ż,
jestem członkiem komisji rewizy.jne.j (od kiedy) ł'ałą Pńr.

jestem członkiem zarządtt(od kiedy): . lad

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rokg ubieglyry;C o$ód w rvysokości: ., . .

. .//a/.€ zkrv.a-ę| ..:ą../.
3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodKczi 

"Z/Ź 
eÓ/,,ł., łź,,r' v



jestem członl<iem rady rraclzorcze.j (od kiedy): żć{4. *ę7



c,aĘśsg

(miejscow,ość, data) (podpis)

I l] \ieu laściwc skreslić,.
[2] Nie dotYczY działalności rł'ytwórczej w rolnicrwie w zakresie proclLrl<cjiloślirlrrej i zwlerzęcej, lv for.rnie i
zakresie gospodarshva rodzinnego.
[3] Nie dotyczy lad nadzorczych spółdzielrri Inieszkaniowyclr.


