
ośwranczENlE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarądzającej i członka organu zarądzającego

gminną osobą prawną oraz osoby lyydającej decyzje administracyjne w imieniu
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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypełnienia
każdei zrubryk.
Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdująw koŃretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisać ,,nie dotyczy"
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kra.iu i za granicą.
Oświadczenie majątko we obej muj e równiez wierzfi e lno śc i p ieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nięruchomości.

CZĘSC A

4 tl'Tr

( miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r , o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przezosobypełniące fuŃcje publiczne (Dz. U, Nr l06, poz.679, z1998 r, Nr l13,poz.715 i

Nrl62,poz.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2000r.Nr26, poz.306orazz2002r.Nr113,poz.984iNr
2l4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr l42, poz.

l591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 55B, Nr 1 13, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład maŁeńskiej wspólności

majątkowej lń stanowiące mój majątek odrębny:
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papiery waftościowe:

..... na kwote:

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podać liczbę i ęmitenta uclziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż tOoń udziałów w spółce; ...
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ztego ty,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta akc.ii:

Z tegotytułu oriągnął.,oruil*l * ,"o" 
"oa*,r, o".nuo ;;rr";". ,r, .. ń. .r. r/i: /:ri ,o,V. //

NabYłem(am) (nabYł mój maŁonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
Podlegało zbYciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:



| , Prow,aĘQ działaIność gospodarcz,ą[2] 1nrl.ry podąć formę prawną i przedmiot działalności.1: .........
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osobiście
wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości: .....

Ż, Zarządzam działalnością gospodarcząlubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłą+) w roku ubiegtyn dochód w wysokości: ,....'//'lC Cftl'/cłr;,n,,
lD_legryryl oo(
C)/C/ łC/ć7.,/(_ €4i(/lvII.

l . W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w {9}u ubieg§m dochó! w wysokości: . . ...
-e.i.g_.... ,. . a {.p;rr !1/ę?,

2. W spółdzielniach: ...V...

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy):

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

Ztego tl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości, ....rr,.Ę,.....:.7,..,)/...:.. 
,

/{ . . :. . . . . (:.'(.' /. ę/-'.(,/./........
VIII. Inne dochody osiągane zt5Ąułuzatrudnienia lub innej działalności zarobkowej fub {aję{ z
pod an iem kwot uzysk iwanych z ka;zde go tl,tułu :

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prrypadkr,r pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ..

X. Zobowiązania pienięźne o waftości powyzej l0 000 złotych. w tym zaciągnięte kredly i

pożyczki oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ńarzeniem, w
jakiej wysokości): ..
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( miejscowość^ data)

Il I Niewłaściwe skreślić.
[2| N ie dotyczy działalności wytwórczej lv rolnictwie w zakresie produkc.j i roślinnej i nvierzęcej. w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
|3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni rnieszkaniow.ł,ch,


