ośwnnczENlE MAJĄTKowń
rza gminy, skarbnika, gńnin1' ki&iJOrłnika iednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzają..j i członka organu zarządza ącego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej degyzje a,dnlinistrae}itie-r*iimieniu
wójtą ltl

wój ta, zastępcy wój ta, sekreta
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Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego zpiawdą sĘr]nĄ§.iTffi,e,.
r*dt
kńdej z rubryk.
dotycry"
JeżeliposzczegóJne rubryki nie majdują w konkretnym
jest
określić
Osoba składająca oświadczenie obowiązana
ffs
wspólnością
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i
majątkową.
Oświadczęnie majątkowe datycry majątku w kraju i za granicą.
O świadczenie maj ątkowe obejmuj e równiez wierzl,teiności pienięzrre.
W częściA oświadczęniazavłarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.
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Ja,ńzejpodpisany(e),... :-!,'.':i.|?.i....,.,.r:?.j.:,:.Ź..!.i...,....(,:.',i.!:ł
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113,poz.7|5 i

Nr162,poz.llż6,z\999r.Nr49,poz.483"zż0O0r.Nr26, poz,306arazz2Oażr,Nr113,poz.984iNr
żI4, poz. i806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirrnym (Dz. U. zZ}al r. Nr 142, poz,
1591 oraz z2002 r, Nr 23, poz,2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, paz. Iż7l i Nr 214, poz.
1

806), zgodnie

z
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art. 24h tej ustawy bświad_c*z3lłj§

"qg{Ł_qy:j }ub stanowiące mój

maj ątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
,. f* łŁ..., :. :.t.".,.ł.r§.,.,1..:.,;....
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
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udziĘ te stanowią pakiet większy ńż I0%

o" d,aó Ltcńę

i emitenta udziałów:

udziałów w spółce:

ztego tyfułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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v.
NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, irrnej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich zuliązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

Podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1.ProwadzędziałalnośćgospodarcząL21ęna|e4podaćformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.,.......

osobiście
wspólnie z irrnymi osobami

Z

....:..

tega tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....,1:...........

ż. ZarządzałndziałalnościągospodarcząLńjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezry podać formę prarvną i przedmiot działalności):lrł i G

)),: ,-1

r-'a V

osobiście, ...:-.

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

\TI"
1.

W spółkach handlo}\ych (nazwa, siedziba spółki): ....i}.,.f,..,...b.€

,1.1L.ł.1.

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...,:....
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...

-..

Ztego §fułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ....]l.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rudy nadzorczejt3] (od kiedy):

..:...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . .. . ..::.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,]i.
3.

W fundacj ach prow adzący ch dziŃalnośc gospodarczą:,,
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jestem członkiem zaruądu (od kiedy)

:

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):
j

estem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy)

:
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ztego tltu}u osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

X. Zobowięanlapienięzne

o wartości powyzej 10 000 ńoĘch,w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo,
w nviązku z jakim zdarzeniem. w

jakiej wysokości): . . . . . ., . .Ń .i.*.
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(miejscowość,data)

Il] Niewłaściweskeślić.
[2] Nie d,oĘcry działalnościwytwórczej w ro]nicfwie w zakresie produkcji roślinnej i

za]<resie gospodarstwa rodzirrrrego.
[3] Nie dotyczy rad nadzor crych spółdzieini mieszkaniowych.

młieruęcej, w formie i

