LF

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
Wójta, zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostkj organizacyjnej gminy,
osoby

zarządzającej i członka organu
Ęryalrąą""go g-inną osoĘ ń;*;ą
oraz osoby wydającej decpje administriivjn-e
r,i imi.;il;ó;r'-""

...Elicę.*.................'dniu.8*?Ś.,?!2x.
(miejscowość)

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do

każdej z rubryk.

zgodnąo z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać ,,nie dofuczv,,'

3' osoba składająca oświadczenie obowiazana' jest
-określió przynależnośc.poszczególnych składników mająt_
kowych, dochodów i zobowiązań do ńajątki'-"a.ęuń"ó.T'ila;ąttu
wspólnością majątkową.

"bjęii;ó;;;łŁeńską

4. oświadczenie majątkowe

doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejm uje równ ież wlerzytelności p ien iężne.

6' W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejuo'połoz"iia nieruchomości.
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Ja, nizej podpisany(a)

urodzony(a).
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urodzony(a)
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zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o_'ograniczeniu prowadzenia
działalnościgo9q9larqę1pzez osoby.pe|1r1ceI1!["l. publiczne (-D^1 U N, 199,'póz' 679,l lsea r. Nr 113, poz.715 i Ńi 16ź, poz.
1,126,^z 1999 r. Nł49, póz' 483,z20OO r' Nr26, póz. 306 orazz2O0i2'r'-Nr 11j, pÓz.
984 i Ńr214, pÓz' .1806)oraz ustawyz
dnia 8 marca 1990 r' o sgp9r1adzie gminnym (Dz' U. zZOC1 r. Nr'142, póz"1'591 orazzzó0zr.
t'lrzg, pioz.ńó,-Nraz,
pÓz' 558, Nr.113, pÓz' 984, Nr 153, poz' 1271 i Nr 214, pÓz.1806)"zgodnie
z
ai',żłirci
ustawy'oŚwiadczam, Że
posiadarn wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stinowiąc" ńo; *i;ąt'"k
odĘbny:
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Zasoby pienięzne.:
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Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:
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środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .....'...
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Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych -naleĄ podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

.

.' '

Qł.n do+,U

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1ao/o udziałów w spÓłce: ..........'.'......n!.u
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Posiadam akcje w społkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

.''.

akcje te sianowią pakiet więks

zy niż iao/oakcji

'n/ę

w spÓłce:....''.ż
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc i'.'...n.t'*.,d..o.EŚ?

V.

Nabyłem(am) {nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państvuowej osoby pi"awnej, jednostek samorządu ierytoi'ialnego, ich związkóvr lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, KÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu
nalezy podaĆ opis
mienia idatę nabycia, od kogo: ''....'...'...'.0!.ć

..'.d'at.v

-
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Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście.. '.............flę. .

-

'dd.ł.E*
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wspÓlnie z innymi osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychÓd

i

dochod w wysokości:^

2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem pzedstawicielem. pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezy

cz--

34

podać formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):....../].l'('.'......49-{v
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Z tego tytułu osiągnąłem(ełam)w roku ubiegłym pzychod

vll,

1.

Współkach handlowych (nazwa, siedziba
jestem członkiem zaządu(od

i

dochÓd w wysokości.......'....'......

spółki): n*.. d-eĄCaŻ'

kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od

nru..r/e.fu.łtr

kiedy):''.
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w 'roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .'.....'.'.'.....
2. W
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społdzielniach:
jestem członkiem zaządu(od

kiedy):
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jestem członkiem rady nadzorcze;3 {od kiedy)'..'...... n.!.(...'.d.Oh
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'.. ........n!.'ę=...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc i: ..........l]t€-
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3. Wfundacjach prowadz

ących działalnoŚć gospodarczą:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym dochÓd
w wysokoŚci:

,r4,rtr

vilt.

lnne dochody osiągane

z tytułuzatrudnienia lub innej działalności
zi
lub zajęc, z podaniem
'Zldfalnoscl zarobkowej
uzyskiwanych z kazdego
kwot
tytułu:.'.'....'.'....'.. '

Zobowiązania pienięzne
o wartoŚci powyzej 1o ooo
złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i poŻyczkioraz warunki,
zwlazkuz jakim zdazeniem,
w jakiej wysokości):
]:-::::'"'"'uo.':"i:'*'Ż)?:':yl

