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RACHAN'E, ul. Dolna

20ił -c+- : :JOSWIADCZEi\IE MAJĄTKO

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gm
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

gminną osobą prawną oraz osotry wydającej decyzje administracyjne w-imieniu
wójtall|

IIWAGA:
1, Osoba składająca oŚwiadczeirie obowiilzana jest c1o zgoclnego z prawclą, starannęgo i zupełnego wypełnienia

liażdcj z rubryk.
JeŻeli Poszczególne rubryki nie zrrajcluią w kor-rkretnym przypaclku zastosowania , tlależy wpisać ,,nie clotyczy,,.
Osoba sl<łaciająca oŚwiadc,zer-rie obowiązarra jest określić przyrrależnośc poszozególnych skiadników
nrajątkowYch, clochcldów i zobowiązań clo majątktr oclrębnego i najątku clb.lętegó nrałzeriską wspólnością
majątkową.
Oświadczenię n-rajątkowc dotyczy najątku w krajtr i za, grarricą,
oślviaclczerrie rnajątkowe obe.jmu je rówr-rież wierz;utelrrości pier-rięzrre.
W częŚc:i A oŚwiatlclzenia zawarte są infbrlnacje jawrre, w części B zaś irrlormacje rriejawrre dotyozące atlręsu
zarnięszkania składającego clświaclczenie oraz rniejsca położerria rrieruchomośr:i.
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(miej scc zatrudni enia, stanowisko lrrb iunkcj a)

PoZa9oznanJuSlęZPrzePisami ustawy zdnia2l sierprria 1991 r, oogratliczeniuprowadzeniadziałalności
gosPoclarczej Przez osoby pełniape fLrnkcje pLrbliczne (Dz. IJ . Nr l06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 I3, poz. 7 I5 i
Nr l62, Poz.1126,z)999 r. Nr49, poz.483,z200() r.Nr26, poz.306orazz2002r,Nr 1l3,poz.9B4iNr
214,Poz.l806)orazustawyzdrlia8l-narca l990r.osamorządziegminnynl(Dz.U. z200Ir.Nr142,poz.
l591 oraz z2002 r. Nr 23, poz, ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 1l3, poz.984,Nr l53, poz. I27I i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art. Ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólności
najątkowej lub stanowiące nój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki p.ienięzne zgronadzone w walucie polskiej:-.;' i)1'',,1 

-,o,', l"

środki pienięzne zgromadzone w walttcie obcej: .. .i.Mi...aU.łllY,



papiery wartościowe: .... Ui.e, M\Y,

na kwotę:

II.
1.

ż.
J.

Domo powierzchnl:"ń(..r)*.Ąl,uln2, owartości: """], tytułprawny: """",i_,_ i l

Mieszkanie u oo*,"i..il ić;il ..; ;;artości:..ź,-,".i,i...-,. tyttlł PraWnr:Ę.q."o.'twtl&)Ąń'Vlt

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarst wa: ill,t,, dłĄ,q, ", powierzchnia:

o wartości: rodzaj zab'udo{vy:

tyturł prawny: ....

Z tegotytrrłrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym.przychócl i dochócl w wysokości: " ",

4. Inne nieruchclmości: powierzchn ,u,, , , M(, ryry
o wartości:

tytuł prawny: ....

III.
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"o:*1r 
*:r.l-:.#,ir,",;I:łiń:ży eodaĆ 

1l::o- 1.-]::*"uazla]ow , ,

Ir

udziały te stanowiąpakiet większy ntż I0oń udziałów w spółce:

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: " ,,

Iv.
il,:"i1*o:w;nar<a;lr:,ilr:H\:Ę:n:o:o]i::':: :*:* ::-",,.,,

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłan') w roku ubiegłym dochod w wysokości: " ' ' ' " "

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mięnia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu państwa, innej państwowe.j osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mięnie, które

o"o'.1*1"'1,::-1|i:o,-ii}ur,r"offr,;,;;,:":::-::'1::o"::"i:]::":.-:::
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o*,ną i przednriot clziałalności): "

{r
osobiścię

wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i dochód w wysokości: ,,,.

Ż, Zarządzarn działalnością gospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnclmocnikiem takiej
działalnośc l (należy podac fbrmę plawną i przeclnriot działalności):

osobiście. ....,łu.t d*)Wr

wspólnie z innymi osobami ...../1Ą^Y.. d,r*ł"ry

z tego tyttrłu osiągnąłen(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1. W spółkach handlowych (rrazwa, sieclziba społki): . . . . .lWte.. .. *U^1,

1estem członkiem zarządu (od kiedy):,..,

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiecly):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (ocl kiedy)

ztego tytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘnr dochód w wysokości:

.j estem członkiem zarządl (clcl kiecly) :

jestem członkiem rady nadzorczejt3] (ocl kiecly):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (ocl kiecly):

z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym tlochód w wysokości:



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

VnI. Inne dochody osiągane z tytułir zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z l<ażdegrs tytułu :
,5il,ł,łw...Pcdł1]}ł^łfiłqł" ..|twt..k.r...'ut*cr.Źelu...V.ct*lcwłd,L...ld lłeŹuląuĄY .tJl.'i .l4ki,Oł. {....

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy);

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IX. Składniki mienia ruchomego cl wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
nręchanicznych należy podac markę, model i rok produkc.ji):

,ń,u,nł . . .{ 1. ,. ł§c.6.v:..

X. Zclbowiązaniapieniężne o wartości powyzej 10 000 zŁotych, w tym zactągnięte kredyty i
PoŻYczkl oraz warunki, na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związkuz jaktmzdarzeniem,w



czBśc n

$odpis)

Il I Niewłaścirve skreślic.
|2| Nie tlotYc:zY clziałalnoŚcl wytrvórczej w rolrrictr,vie w zirkresie proclul<cji roślirrrrej i zwierzęce_|, w formie i
zakr,ęsię gclslltlclarstwa rodzirurcgo.
[3] Nic dotyczy rad nadzorczyclr spółclzielrri mięszkalriowyoh.


