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WZOR

osW|ADczEN|E MAJĄTKoWE

wói15,.2a3t€pcY..łAA8a's€kr€larza€łnjn!.jkarbł}ik3.głłł,iny, kierownika iednostki organizacyjnej gminy,

'oraz-osoby.w),daiacei.de6y?ie-adłninistraiy;ń.ń.i m ńnru,*qł j:
'B'J)*:::',n"'fjn,7.t,-,,,ot-'. 4 Ć!.?oar.".....1.. ...".........'..-...,..,,.., On1a ................,,,.. r.

Uwaga: (mieiscowość)

.|. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i zupe|nego wypeinie-nia każde'j z rubryk'
2. Jeże]i poszcfegó|ne rubryki nie znaidu'ia w konkretnym przypadku fastosowania' naIeży wpisaó ,.nie doty-czv".

3' osoba składajaca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić przynaleźnośc poszczegótnych skladników maiąt.kowych, dochodów i zobowiązań do ńaJqt|iu odrębne9o i ma|qtku ob;ętego ńźii"ń..l.i -"poInością ma-iątkową.
4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie maiątkowe obeimuje również wierzweIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacie iawne, W części B zaś informacie niejawne dotyczqce adre.sU zamieszkania sk|adai3cego oświadczenie óraz miejsca półożenia nieruchonioici., 

.'..-

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a ),

u rodzo n y{a )
?c), a'3

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997-r' o ograniczeniu prowadzenia dzialaIności go-spodarczej przez osoby pelniace funkcje pUbliczne tol' u. tlilo'o' Poi' ozg, 
' 

lgsó r-. Ńr-]l.j' ó-. 7.]5 i Nr 162,poz'1126,21.99-9rNr49,poz.483,z20d0ili|.zo,po..306orazz2oozr.Nri13,poz.9B4iNr214,poz. 
1806) orazUstawy Z dnia 8 marca 199o r. o^samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2ool r. Nr 142, poz' 1591 oraz z 2oo2 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz' 558. Nr 1']3,. poz. 984' Nr-153, pb.. ii7l l rv. 21.4,'poz.leoói, igounie i ł,t. ząntei ustawyośWiadczam, że posiadam wchodzqce w sklao maiierlstiej wspó|ności -"iąir."*óiri'llii""*ią"" mÓj majątekoo ręb ny:

t.

Zasoby pieniężne:

ś.
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Z tego tytulu osiągną.lem(ę|am) w roku ubieglym

o wańości: ,.'.

t.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytulu osiągnąlem(ę,|am) w roku ubieg|ym dochÓd w wysokoscl: ................''..

tv.

Posiadam akcje w spótkach hand|owych - należy liczbę i emitenta akcji:
7

C..>4-t.
4" "'t'f"'

akcje te stanowią pakiet Większy niż 'l0% akc|i W spólce:

Z tego MuIu osią9 nątem(ęiam) w roku ubieglym dochód W Wysokości: .........'....'.'.,.

Nabylem(am) (naby| mÓi matzonek, z Wy|ączeniem mienia przyna|eżnego do ,iego majątku odłebnego) od Skar-

bu Państwa, innej państwowei o"óov d,"*n"l, jednostek samorządu ierytorialnego, ich związków |ub od ko-

munalnej osoby prawnej "".tępuiiJ 
ńi""ie, ńóie pootegulo zbyciu w diodze przetargu - na|eży podać opis

:l::" 1:i:: :::lill: lljlll
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1. Prowadzę dziatalność gospodarczą2 (należy podać formę prawn4 i przedmiot dzjalalności): .........',.'.........'.'..'.

- 22?6 -

Z tego tytułu osiąg ną|em{ęlam) w roku ubiegiym przychÓd i dochód W Vvysokości: .'...."...'.'...'...

2. zarządzam dzia|alnością gospodarczą |Ub jestem przedstawicie|em' pe|nomocnikiem takiej dziatalności

(należy podać formę prawną i przedmio1 działaIności): ..''.'t.'..'..'.,.....;....'..'i........................'

/t _ ! J )

- osobjście
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Z tego tytulu osiągnqlem(ę|am ) W roku ubieg|ym dochÓd w wysokości:. '..'........'.'........

* jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy):

. jestem członkiem zarzqdu (od kiedY): ...'....''.'.....

- 
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

* jestem cztonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

v,

VII.

1.

z tego tytulu osiqgnąlem{ęlam) w roku ubiegiym dochÓd w wysokości: .......'''...'',....

2. W spółdzieln iach:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości: ''.'.'....'....,....
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3' W fundacjach prowadZących dzialalnośc gospodarcza:

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisii rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytulu osią9nqlem{ęłam) w roku ub]eglym dochód w wysokości: ........'..'..'....'

v r.

lnne dochody osiqgane Z Mułu zatrudnienia Iub innej dziatatności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem kwot

tx.

Skladniki mienia ruchomego o Wańości powyżej .l0 000 zlotych (W przypadku pojazdÓW mechanicznych na|eży

X.
Zobowiqzania pieniężne o Wańości powyżej 1o ooo z|otYch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakicń zostaly udżie|one (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem' W jakiej wysokości):

.. .......'..'.. .'.....';4.iZ ..'&.ń,-,*'""" " """""7"" ""7
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Powyższeoświadczeniesk|aclamśWiadomy(a},iżnapodstawieań.23351Kodeksukarnegozapodanienie-
pi""jJv l"o zataienie prawdy 9rozi kara pozbawienia WoIności.
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I
produkcji roślinnej i zwierzecf}, w iormie i 2akresie qospodar-

/

ł1 ̂  ^|z.l .vą. wY
{mieiscowość, data) 

Q."rt/

1 Niewtaściwe skreś|ić.
2 Nie dotycfy dzialalności wytwórczej w roInictwie W zakresie

stwa rodfrnnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzieIni mieszkaniowych.


