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rża gminy, s.karbnika gminyo kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą
Ęy wydającej decyzje administracyjne w imieniu
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obowiązana jest do zgodrrego zprawdąstarannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nal,eży wpisaó ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okeślićprzynależność
poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do rnajątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkową.
Oświadczęnie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięzne.
W częściA oświadczeniazawańę sąinformacje jawne, w części B zaśinforrnacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
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po zapoznaliu się z przepisarni ustarvy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prov,adzenia clziałalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcie publiczne (Dz, U. Nr 106, poz. 679, z |998 r. Nr 1 13,poz.715 i

Nr 162, paz,1126,z1999 r.Nr49, poz,483,z2000 r.Nr26, poz.306 omzz2002 r.Nr 113,poz.984iI{r
214,paz.l806)orazustavr'yzrlnia8n]aroa 1990r,osanrorząclziegnrinnytn(Dz.U. z2001r,Nr142,pclz.
l59I otazz2002- r. Nr 23, poz.2-.2a,Nl"62. poz. 55B, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.12.7I i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art.2Ąll tej tlsiarł1 ośri,iadcza;n, żc"posi,,r.1r,ln wclio
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I. Zasoby pieniężne:
środkipienięzne zgrotnadzonę w walucie polskiej:
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środkipieniężne zgromadzone w walucie

obcej:
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papiery wartoŚciowe: .,,......

na kwotę:

II.

,b.>ai

1.

2.
J.

4.

Ifi.

posiadam udziaływ spółkach handlowych

_ na]ręży podać

§

liczbę i emitenta udziałów:

udziaŁy te stanowiąpakiet większy niż Ia% udziałów w spółce:
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tegot},rufu osiągnąłem(ęłarn)w roku ubiegłyn dochód w rvysokości:

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce:
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tego t},tułu osiągrrąłem(ęłam)w roku
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ubiegłyn dochód w wysokości:
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do jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój nrałżorrek, zwyłączeniem mienia przynależnego
jednostek samorządu
odrębnego) od Skańu Państwa, innej państwovlej osoby prawnej,
mienie, które
terytorialnego, ich zwięków lub od komunalrrej osoby prawnej następujące
nabycia, od kogo, d1,Ę:,
podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należypodać opis mienia i datę
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wspólnie z irur5łni osobami .......;_-Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrr przychód i dochód w wysokości: ...... jT.*...,...
2. Zarządzarn działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(naleĘ podać formę prawnąi przedrniot działalności):

wspólnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .l;1
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a, siedziba spółki):,

jestem członkiem zarządu (od kiedy):.
jestem członkiern rady nadzorc
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(od kiedy)
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jestem członkięrrr komisji rewizyjnej (od kiedy)
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....:::,,.

jestem członkiern rady nadzorczeill1(od kiedy):

...,=,

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĄłn dochód w wysokości: :]i].
3. W fundacjachprowadzącychdziałalnośó gospodarczą

........łv.l.Ć. ,,..}'C.tt.C.:'.:t

jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy): ...a;..

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

IX" Składniki mienia
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ruchomego o waltości powyżej i0 000 złotych(w przypadku pojazdów

mechanicznychnalezypodaćrnarkę,modelirokprodukcli1:.CPŻk.,,.łę.r.!.gn...,,2*ę:X.,,....
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X. Zobowiązaniapieniężne
Pożyczki oraz warunki, na
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o wartości powyzej 10 000 złotych,w tym zaciągnięte kredyty i
jakich zostałyudzielonę (wobec kogo, w zwięl<lz jaklmzdarzeniem,w

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a),IZna poostawrę alL. LJJ y r l\vuv^D*
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbar.vienia wolności.
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(miejscowość, data)
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Niewłaściweskreślió.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwię w zakręsie produkcji roślinnej i

zakesie gospodarstwa rodzirrnego.
[3] Ni e dotyczy r ad nadzor czych spółdzielni mi eszkaniowych.
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