
ośwrłocznNln MAJĄTKowE

wójtao zastęPcy wójtao sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

gminną prawn
[rRuĄB §MIHY

22-640 RAC}iANIE, ul. Dolna 1

osoby wydającgj decyzje administracyjne w imieniu
wójta I11
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każdej z rubryk.
Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , na|eĘ wpisaó ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych skiadników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności p ieniężne,
W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamięszkania składającego oświadczęnię oraz miejsca położenia nięruchomości.

CZĘSC A

J a, niżej podpi sany(a),

nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejśce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po Za?oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz,lJ.Nr 106, poz.679, z 1998 r. Nr l 13,poz,715 i
Nr 162, Poz,1126,z1999 r.Nr49, poz.483,z20O0r.Nr26, poz.306orazz20O2r.Nr173,poz.984iNr
Ż74,Poz.1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.
7591 orazz2002 r.Nr23, poz.żżO,Nr62,poz.558,Nr l13, poz,984,Nr 153, poz.lż7l iNr214,poz.
1806), zgodnte z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:



papiery wartościowe: .........
10 ś.L'CL

nakwotę:......
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udzińy te stanowiąpakiet większy niż l0oń udziałów w spółce: .;......
., . . /.{ł(ł.|+. . . . ą. ł,+' L L o( €ł**.

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

III.
posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:
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W.
Posiadam akcje w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ,
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . ,łLŁ+.k... v*łi.[:-t/e*
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zv,ryłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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przedmiot działalności): . .. .. .,..
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kiem takiej

vII.

jestem członkiem rady nadzorczejt3] 1od ki.dy; :
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(od kiedy):. ....y'*ł."(. ak hcą// /'\"/"",
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci , . . ,ł*l(. . .
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(miejscowość, data)

Il] Niewłaściwe skreślić,

x'#:Ltff.'rjr:'r*:'ffii,ffi:Órczej wrolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zl^łierzęcej, w formie i
[3] Nie doĘ czy r ad nadzor crycń spółdzielni mieszkaniowych.
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