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wójta, zastępcy w6ifri"#rł!łw,#Yłł'ńgm iny, s karb n i ka g m iny, Ęę ror, 
" *=ąjg!aos!ki_, qrgą4lz ącyj n ej gm iny,

osoby zarządzającej i członka organu .zatządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
aecyłje adminisiraryjne w imieniu wójta'

&ł, u..... .. ., a*a .. ł. {-:.&ł.: ł.a./6..... f .
(ńćjscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowią4ana jest do zgodnego z prawdą staIannęgo i zupełnego

wlpełnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki fię znąjdują w konkretrym przypadku zastosowania, na7eży wpisaĆ ,,nie

dotycry".
3. Osoba składająca ośrrriadczenie obowią,zana jest określic przynaleność poszczególnych składnikÓw

majątkowycĘ dochodów i zobowiąpań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńsĘ
wsp ólnoś cią maj ątkową.

4. Oświadczenie o starrie majątkowym doĘcry majątku w kraju iza,granicą.
5" Oświadczęnie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięźne.
6, §V części A oświadczęńazawartssąinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące

adresu zamieszkaniia sHadająpego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

(miejsce zatrudnienią stanovrisko lubvfunkcaa) po zapozaaniu"sĘ z przęisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przsz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,

poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.7I5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, zżOal r. Nr 26, poz. 306

otaz z ż002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z rlnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym(Dz.U. z2001r.Nr l42,poz. l59ł arazz2a12r.Nr23, poz.22a,Nr62,poz.558,Nr l13, poz.984,

Nr 153, poz. lż7l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z axt. ż4htej ustawy oświadczamo że posiadam wchodzące

w skład małżeńskiej wspóIności majątkowej lub stmewiąe+mój-majątek odrębny:

I. ZasŃy pieniężne:

- środki pieniężne zgrotnaózole w walucie polskiej:
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Dom o powierzchni , -aii.,łłłrr/ .,........rł,o wartości:

Mięszkanie o powierzchni , ......iJ.-.r., m2, o,wartoSci: ../ł-I*.P0łl

Ęrtuł prawn y,.ł.u./.a.ł.tlłjl'...r/łf.a.|/.a,/*.łąłł|.i .,rr7r/ła-ułl --.....--.--..

Gospodarstworolne: , l ,

rcdzĄgospodarstwa: .....-.i/ł.ł....gfg/łl,łł1.. ....-..,powierzchnia:

o wartości: ....,...rodzajLa{ao-.. Ętułprawny: ..,""",""""

Ztegoffiułuosiąn{em(ęłam) w roku ubieg\łn przychód i dochód w wysokości: .............,..

Ja, ńżej podpisany(a), . .....(imiona

i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u//ń/.



4. Inne nięruclromości:
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Posiadanr udziały łv społkaclr lrandlorłlrch - należy podac liczbę i emitenta udziałólv; ....,,,.!ł.,..ji,-j.|ł:t,.i.r" . . . ..

1 r,

.. udziały te stanorł.ią pakiet r,viększy niż 10 Yo udziałow rv społce:

Z tego tyruh osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§rm dochód

w wysokości:

IV' ;l
Pouadam akc]e w;rółkach:*1"** należY Po'T;:i::,ffi-rffi;;--J 

;;'(n'ł^ur,,;;.r;,;;
Z tego Ętufu osĘn{em(ęłam) w roku

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyĘczeniem mienia ptzynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Pństwą innej państwowej osoby prawnej, jednosrek samorząda terytoria}nego, icb związków lub od

komunalnej osoby prarłnej następujące mienie,§gre podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaÓ opis

,;_"*, :" ł,,!ć łr//-ł,:...,.,. 
. . . .

\.I.

1. Prowadzę działa]ność s;syodarczł (należy podaó formę pra\rynąi przedmiot działalności): ...,..........,.

...........Lil. 'l !'l
ą.. ...,/.ł. i.lj. _l'.,'ł

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) rv rokrr rrbieg\T n przychód i dochód w wl,sokości: ...........-....

Z. Zmądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstarvicielem, pełnomocntkienr tŃiej działalności

(należypodacformępfawnaiprzedmiotdziałalności): ................ .,..................
r

Ztego ą,tufu osiąnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv rłysokości: ...,.,,.........

\TI. ! ,

1. W spółkach handlowych (naz:wa, siedziba spolki): .........l,'.!g..,,,r'"./,J'.,Ir.,......
|/ 

-l'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człorrkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w.roku ubiegłym dochod r,v łvysokości: .......,......,.

- jestem członkienr zarządu(od kied;r): ..... .:... . .,.

- jestem członkięm rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestern członkiem komisii relviąlnej (od kiedy).

Ztego ąłtułu osiągnąłem(ęłam) łv roku ubiegłyrn dochod w $Tisokośc|. ..............



jestem członkiem zarządu (odkiedy): """!""""""
jestęm członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego§lrufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....".....

vItr.

kure dochody osiągane z §tułu zatrudnięnia lub innej działahości zarobkowej lub zajęc, z Podaniem kwot

fl,

x

D(,

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 źoĘch (w przypadku pojazdow mechanicznYch naleŻY

x.

Zńol*lęańa pieniężre o wartości powyzej 10 000 ńoĘch, w t}rrn zasiryńęte kreĄt1, i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, lv nviąlt<u z jakim zdarzęnięm, w jakiej wysokoŚci):

/łulł/ f//Q łp #ł nl *Wrwl lJJiia jł/łą|ł OsłłfćOł_ffi,/ł6§
l f .a



Powyższe oświadczenie sMadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy groń kara pozbawienia wolności.

ftałłt:. .,łł ł ł Ji..l 1ł: j Mi
.:l' (mieiscowośó, data)

ł!r/o',l ńłi*ł,r,ł . .

Godńs)

1 Niewłaściwe skreślić.

'Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictvlie w zalaesie produkcji roślirurej i zwierzęcej, w formie i w zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczry rad nadzorczrych ęółdzielni mieszkaniowych.


