
(llllel scowośi.) (Lln ia)

IJWAGA:
l, osoba składająca oŚwiaclczerrie obowiązarra jest do zgoclnego z prawclą, starannego i zrtpełnego wypełlrierria1,1rzde.1 z l.ubl.yl<.

JeŻeli Poszczególrlc rubrYl<i rrie znłrjrlr-Lją w l<orrl<retnyl,n przypacil<ur zastosowatria , należy wpisać ,,riie clotyczy,,.osoba składająoa oŚwiaclclzen_ie ob<iwiązana jest okróśl ii przytlalezt,lośc poszczcgólnych składniltówmajątkowYch, dochoc'lĆlw i zobrlwiązati do majątktr oclLębnego i n uląik., objętegcl nałzeńskąwspóinością
rrla.jątl<ową.

Oświadczcnic majątitowe clcltyc:zy nlajątktl w kraju i za granicą_.
Oświaclczęnie llajątl<owe obcanlLrje rciwnicż wieizyteln<iści pienięzne.
W ozęŚci A oŚwiaclozellia zawartę są irrlbrnaojeJiiwne, w części b zaś inforrrraoje rriejłrwne clcltycząoe aclręsltzamięszkania składirjąoegcl oświtlticzelrie oraz nlie_jsoa połclzenia trieruolrollrości,

CZĘSC A

J a, niże,j podp i sany(a),

nazwtskogaz nazwi sktl rclclowe)

(m ie.j sce zaIrttdnien i a, stanclwiskcl l ub ftr nkcj a)

Po Zaqoznalliu się z PrzePisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1991 r. o ograrliczelriu prowarlzęnia rlziałalności
gospoclarczejprzezosobypełniącefunkcjepLrbliczne(Dz.U.Nrl06, poz.679, zl998r,Nrl 13,poz.715i
Nr l62, Poz,1126,z1999r. Nr 49,poz.4B3,z2000r. Nr26, poz.306orazz2002r.Nr 1l3,poz,9B4 iNr214, Poz, l806) oraz ustawY z dl'ia 8 nlarca ]990 r. cl samclrządzie gnlirrnym (Dz.lJ. z2001r. Nr l42, poz.l59Iorazz2002r,Nr23, poz.220,Nr62,poz.55B,Nrll3, poz.9B4,Nr153, poz. l27IiNr214,poz.
I 806), zgodnie z art,24h tej ustawY oŚwiadczam, ze pclsiadatrl wclrodzącę w skład nrałzeńskiej wspólnclści
malątl<owe.J lrtb stanowiące rnó.j nra_jątel< oclrębny:

I. Zasoby pieniężne:
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RACFiAN|E, ul. Dolna

oŚwlłoCZENIE MA.I Ą,I.KoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarzą ącegogminną osobą prawną oraz osoby wydają99j decyzje administracyjne w
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środki pienięznc. zg



;.o;;.r;.rtclsciowe: /r,a_ F.i, a"dęń

II.
1,

2.

J.

udziały te starnowiąpal<iet większy niz

Z, tego tytułu osiągnąłem(ę

akcje te stanowią pakiet większy niż IOuń akc ji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłyrrr doclrod w wysokości:

v.
Nabyłen'(anr) (nabył mój małzonek, z wyłączenienr mięnia przyna\eżnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne.i, jednostek samorządu

terytorialnego, iclr związków lub od komunalnel osoby prawnej następujące mienie, które



VI.

'łT^o'YY2u§:"o:::{',Y:Y:r"*g::rypł*Tiprzedmiotrlziałalrrości):
ą

2, Zarządzan działalnt'Ś{ią gcŚpodarczą lub jestenr przedstawicielern, pełnonrocnikiem takiej
działalności (nalezy_porlać 1brnę p] a\.yl]4 i pr zeclmiot clziałalności) :

clsohiśr:ir: ff'e ń/ąh.rr.

wspó.lnie z irrnynri osolrani

Z l e gc:,rl 

: 

r*Tł:^,'a;fipł;
VII.

].:::* ":::::':- 
kclnrisji rewizyjnej (clcl kiccly) . , ... ł v/v

1esten członkierlr zarządu (od kiecly):

1estem członkien rady rradzo rczejL3) (clct kiecly):



Z tego tytułu osiągnąłelr/ęłarrr ) w roltu ubiegłyrrr doclród w wysokości: . . ."nŁ ę/o/rlłi*łł
VilI. Inne dochody clsiągane z tytr-rłu {ńrudn(nia lrrb innej działalności zarobkowej lrrb zĄęc, z

- ;"r'.-.rronO'.- ,ur|r|ąailroa t;.,rYl /r L e4
Jestem członkienr racly rradzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

IX. Składnil<i mienia nrchonrego o wartości powyzej l0 000 złc,:ltych (w przypadku pojazdów

nreclranicznyclr ntrlezy podac narkę, n-iodel i rok produkoji):

X. Zobowlązania pienięzrre o wartości powyzej 10 000 złcltych, w tyn zaciągnięte kredyty i

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zclarzeniem, w
jakie.j wyscll<ości): 

ń'*. fu/



CZĘSC B

7.ffia
(nriej sc:owośc, tlata)

Il I Niewłaściwc skrcśli(,.

(poclpis)

[2| Nie dotyozy clziałalrrości wytwórczej w rolrrictwię w zakresie proc{ukcji roślirrriej i zwierzęcej, w forrnie i

zakręsię gospodarstwa rodzinrrego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielrri mięszkalriowyci-l.
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