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WZOR

oŚWtADczENtE MAJATKoWE

Wóita, zastępcy Wóita' sekretarza €mjny, skarbnika gminy' kierownika iednostki organizacyjnei gminY,
osoby zarządzaiQcej iczlonka organu za|ządzaiącego gminną osobą p;awną

oraz osoby Wydającej decyzie administracyjne w imieniu wojta1

.' ł E ue ł......'','.', a,iu 4.9..'&' (Q!..
Uwaga: . '' 

(miejscowoŚc)

,|. osoba skladaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i u Upe|n€go wype|nie.nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać..nie dotv.czv" .

s. oslba sttaaajqca oświadczeni€ obowiąza.na iest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych skladników mająt-kowYch, dochodów i zobowiązań do mająt|iu odrębnego i maiątku objętego --"ri"i"tą *"polnością ma-iątkową.
4' oświadczenie maiątkowe dotyczy majątku w kra|u i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzyteIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informac'ie iawne, w cfęści B zaś in|ormacje niejawne dotyczące adle-su zamieszkania sk|adającego oświadczenie óraz miejsca pólożenia nieruchońości..

czĘść A

Ja, niżej podpisan vIal,,.,.''.''.'..'....'..a'

(miejsce zatrudnienia, stanowjsko lub funkcja)

po zapoznaniU się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dziala|ności go-spodarc^zej 
ĘIT^z o:.9by pelniące funkcje publiczne (Dż' U. Nr 106. poi. ozg, z lgg6.. Ńilll, ó"..715 i Nr 162,poz'1126,21.999r.Nr49,poz.4B3,z2ooor.Nr26,poz.306orazz2oo2r.Nrrr3,poz.984iNr214,poz.r806) 

orazustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr l4z, poz. 1591 óiaz z 2002 r' Nr 23,poz.220, Nr 62. poz.55B, Nr 113,.poz.9B4. Nrl53, po,. lz.l1iNf 2,]4, poz. rsoól] igoo"le i Jn.ząn tei Ustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w sklad maiżeńskiei wspólności i"u;ątro*"1-ńL1iu-n"i,ią." mÓj majątekod rębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- 
:::::: ::::::::: ::::.::::::* 

*":"" 
" og.f ,. 

;o:ó,, ---
...',.'.* *.=',. ł'' e.a''...'.,...........'.. .

- środki pieniężne zgromadzone w waIUcie obcei:

- pa piery wartościowe: ...'..'.'.

na KWoIę:
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.??trrr' LiA m2,owarrosci; l&.:QQQ...ryrurprawnv; 'tpi/i?'Yf'S ?
1. Dom o Powlerzchni: - 1lY::

2. Mieszkanie o powierzchni: ńÓ:,: ";";.;. łjl,-w ,",ul pIawny: ł:/'śp'!.,r.-,t''lpv.nn'J:c.

. 
:J::,T..*:"ffi . (.Y1[- . @.ruę?-.'(.'. ...'.. '.'.....,powierzchnia:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęla m) w roku ubieglym przychód l dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomośĆi:

^ -.|.'ft ' 
(K'.fr .''.'...,9.....?o t|.(,F.'ę.? c il- |ł (''. 0 12 7 / 4

powie rzch n ra: ..... " J''4

'n'..o.QQ.. ....o WartosCi; ...''...... '. ' '.dĄ./.!

tn.

Posiadam udzialy w spóikach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziaiów:

lt|.€.....D'a-'T./-.ę'?-''('.......'.'.,.

udziaty te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spólce:

Z tego tytulu osiqg nalem(ęla m) w roku ubieglym dochód w wYsokości: .....'.....'.....''.

tv.

PosiadamakcjewspÓlkachhandlowych-należypodacliczbęiemitentaakcii:

(Y:':" ""u'*"- " ( i '- r" "'

akcje te stanowia pakiet większy niź 10% akcji W spÓlce:

z tego tytutu osiąg nąłem(ęia m) w rokU ubieglym dochód w wysokości: .......'............

ianytem{aml (nabyl mój malżonek, z wytączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-

bU Państwa, innei panstwow.ei.o."ov d|."-*n"i, jednostek."ńoi,ądu ie'ytoii"In"go. ich związkÓW lub od ko-

munalnej osoby prawne] """.?ff;J;i;;i"' 
tiói" p"or"g"lo zbyciu W drodze prfetargu - naIeży podaQ opls

mienia i datę nabycia, od kogo: ....'''......:.-;;:...A. '.:;;;.;'';...'','..

ft
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Prowadzę dziaia ln ośc aospooarczą2 (należy podać formę prawn4 i przedm iot dzialaInoŚci):

At rE nnTUr ?L/

- Wspó|nie z innymi osobami

,.b

'i.>

(należy podać formę prawnq i przedmiot dzialalności):

tt //, /,)/)7A? ?q

Z tego tytulu osiqgnqlem(ętam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:' '... '......... '...'.

- jestem czlonkiem zarządu {od kiedy): ..'......'..'....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiecly):

- ieq'pr.Y] r:ułonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulU osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegiym dochód w wysokości; .............'.'....

2. W spółdzieln iach:

lv tt Vo7'?7" '

- 
iAślpm . 'łrrnkiPrn larzadu (od kiedy): ...''...''..'....

* ieŚtpm cz|onkiem radv nadzorczej3 (od kiedy):

- 
ipŚtpm.7lonkicm komisii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu os iQgnątem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....'.....'.''... ..
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3. W fundacjach prowadzQcych dfialalnośc aospodarCZą:

. .''' .' 
' . .' ' . ' ; )' 'l. '|-. .. ./.1' .'ł ,:.} :'

- ]estem czlonkiem Zarządu (o(l kiedy): .................

- Jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- l::::-::::::"' :::l:l 
rewzyinej(od kiedy): ; '

Z tego tytułU osiągnqlem(ęlam) W roku ubieglym dochód w Wysokości:............-.......

v t.

|nne dochody osiągane z tytu|u zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej |ub zajęć, z podan|em kwot

Sktadniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podać markę, model i rok produkcji):

.-1tió-dab-eso..aa4y'

X.
Zobowiązania pienigżne o Wa rtości, powyże,i ,lo ooo z|otych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaly Udzie|one (wobec kogo, wi*ią'tu 

';uii-'Jarzeniem. w jakiej wYsokości): ...'.................'...'...-
''^ """ i"" ""-i r"r"""
1ją"/., ,fu-|d?l?.k7. a . .. a. iź4;/-, tąb-D,
*r(p-.qf i..a..ą'.' '.' 'r.€-dr-ó^l : i€,i,J ' '--"-/""""-'
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?
Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na
prawdv lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia

podstawie ań. 233 9 1

woIności.
Kodeksu karnego za Podanie nie-

,'jdiccllco-, .90. -0!, .fueg c,
l {rlieiscowość. data)

Niewlaściwe skreślić.
Nie dotyczy dzialalności wytwórcfejw rolnictwie W zakresie prodUkcji

stwa rodzlnnego
Nie dotycfy raó nadzorczych spóidzielni mieszkaniowych.

trio *łj!'ntc
t,..',*.Ę.. 

^' \),.,ou.' \e *Ę

roś|innej i zwierzęcej, w 1ormie 
' 
.ul,l."li" go"podul''l

2
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