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oŚWlADczENlE MAJĄTK
sekretarza gmin.v, skarbnika gminy, kierorn nika jednostki
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó

"nie dotyczy".
3" os-oba-.składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odiębnego i m'a;ąttu o-n;ętógo
małżeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczeńie oraz miejsca - połóżenia
nieruchomości.
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Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzopy(a)

lp;{,n

..

ł'c

0 !_ - ot_, (9 63

Ićo??lłiftŁ -Wutr1.t
u rł'4-'': P:ł'łv"źr

tli*
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

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 1 998 r. Nr 1 'l 3, poz. 71 5 i Nr

162,po2.1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r.Nr26,po2.306ora222002r.Nr113,po2.984iNr214,

poz.1806) oraz ustawyz dnia 8 marca'1990 r. o samorządzie gminny.m (Dz' U. z2OO1r. Nr 142, poz.1591 orazz

1002r Nr23,po2.220,Nr62,po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po2.

127'1

iNr214,po2.1806),zgodniezart.

24h tej ustawy oŚwiadczam' Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pienięzne;
- Środki pienięzne zgromadzone w walucłe polskiej: .''''..

- Środki pienięzne zgromadzone w

walucie oocer' .......+p.ź
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Gospodarstwo rolne:
rodzai oosoodarstwa.
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rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
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lt.

udziały ie stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ',M.'.

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ

10o/o

akcji w społce

Z tego tytułu osiągnł"'r$"*l#r"o" ro"nłym dochÓd * *u.ooor",.

V.
Nabyłem(am) (nabył moj maźonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu ierytorialnego' ich zwiąkow lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlepało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podac
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vt.
1. Prowadzę dziąlalnoŚĆ goE

It/./e

9zą2 (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):...................

Ztego tytułu oslągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym przychÓd idochód w wysokoŚci:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą
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7tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci'
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1' W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki):
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-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jesiem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

'.

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.

W społdzielniach:
--
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-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): . '

-

jestem członkiem rady nadzorcze131od kiedy).
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Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

W fundacjacĘ prowadz
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lub jestem przedstawicielem, pełn_omocnikiem takiej działalności

(nalezypodacformęprawnąiprzedmiotdziałalnosci)'.....",1.ę/ż'.!'-*',.."^..^-
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działalnoścgospodarczą
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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lńne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub
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