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o śwrło CZEI{IE MAJĄTKoWE

wójta, ĘĘnerłrojtarsekretarza,gminy-; skarbnika gminy, kierownika jednostki óf§ańiŻacYjnej

gminy, oioby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobY

wydaj,ąeej decyzje adnninistracyjne w imieniu wójta 1

§,Ńu
(dnia)

Uwaga:
1.Qsóba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wYPełntenta

kazdej z rubryk
).Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują w konkretn)nn przlpadku zastosowani a, należy rvPisaĆ ,,nie dot.vcz_Y".

3.0soba składająca oświadczęnie obowiązana jest określić przynaiezność poszczegóinych składnikórł

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspolnoŚcią

majątkową.

4,Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju t za granicą"

5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e równiez wierzlelności pienięźne 
"

6.W części A oświadczeńazawarte są infonnacje jawne. w części B zaś informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego ośv,,iadczenie oraz miejsca połozenia nieiuchomoŚci,

Ja,nże4 podpisany(a),

i Jf,n ń Ą
.U.LŁ,iĄŁl

(miejsce zatrudnieńa, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenla

działalności gospodarczej przez osoby pełniące fuŃcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz- 1584, ze

zm) oraz ustawy zdrua 8 marca 1990r. o sartorządzie gminnyrn (Dz. U. zż016r.poz.446,zezm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzącę w skład małzeńskiej wspóinoŚci
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

t*ls,'Ą
[ .S..!..:;l...t.' (miejscowość)

- środki
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- papiery wartościpwe: i
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3"Gospodarstwo rolne: 
I| , 'i' ' t ;, '? , , . ' ' ,

rodzaj gospodarstwa : .. .- . :,,..,..,......... ]. i......., .1..:y.... ;,:/

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn przychod i dochód w wysokości: .,.,,.,"....

ńć
.r\t J

powi erzchni u, .. ....ttlŁ,.,......d kX- f. dl,."..1 .. ."I"""",!",*.t



udziŃytestanowiąpakietwiększyniŻ10%oudziałówwspółce:

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubieg§m dochód w wysokości:

Iv.
, i ," ",'t l,{,_ ' 

'Posiadarn akcje w społkach handlowych_ należy podac ltczbęi emitęnta akcji: ...L.:*..........*j.§.,:,.,:i.: '

'j '-'

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce: ....:.............

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

v.

Nabyłem(am) (nabył moj mŃżonek, z wyłączeniem mienia ptzyna|eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Pństwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery'torialnego, ich
zwtązkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore

podlegało zbyciu w drodze przetarga-należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

§-

,j

- osobiście

- wspólnie z inrryrni osobami

Ztego tyhjłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

IIII. i ,, ,,i, , ir*-'. ł': z .

Posiadam udział.v u, społkach handlowych - nalezy podać ltczbę i emitenta udziałów: .,_.t-.il",.,."...ił],L....,, '-

-r

VI.

1.Prowadzę działalnośc gospodarcząŻ (naleZy podac fo.*ę prawną i przedmiot działalności):



ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielelrr, p!łngoc1'|i:T takiej

działalności (nalezy podać fbrmę prawną i przedmiot działalności): .ri*.i.L. ........*|,',* i.,.,'l.:....,.....,

- wspólnie z innyni osobami

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

i .r,
i.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,.,**:i;..... i}Ł;].,*...,;....]....".,..

]

- jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ].......".",..]....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ,..............

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrr dochód w rvl,sokości: ..,..,."....

2. W społdzielniach: t*l.ł "......'.'*i.[.j.:,."..:.:.Ą...

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .........:. ..,......:..............

- jestem członkiem rady nadzorczej 3 (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej 1od kiedy):

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłl.m dochód w wysokości: ",,...,,.....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłyn dochód w wysokości:

vnI.

lrrne dochody osiągane z tltułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkorł,ej lub zajęć. z podaniein

r#,

:_ -|

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospodarczą: ..i_u,|.L,,,.......:*!.§...i

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .,.....,.............



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
,{l-.ź{-/\
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Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tyn zactągnięte kredyy i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim rvydarzenieffi, w jakiej
wysokości):
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Pow'lzsze oŚwiadczenie składam Śrł,iadom,v(a)_ iż na podsta,uł,ie art. 233 § 1 Kocleksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prarł,dy groztkarapozbarvienia rł,olności.

1 Nięwłaściwe skreślić.
2 Nie dotl'czY działalnoŚci wrłwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zrł,ierzęcej w fbrmie i zakresie
gospodarstrł,a rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniorłryclr.

(miejscowośó, data)


