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WZOR

ośW|ADczENlE MAJĄTKoWE

r5 ?,r
l)''t i

wóita. zastępcy wó.ita' sekretarza gminy, skarbnika gminy. kierownika i€dnostki organizacyinei gminy,

Uwaga:

1. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypełnie-
nia kaźdei z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znaidu|ą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .-nie dotv.
czv".

3' osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić przyna|eźność poszczegó|nych skladnikóW mająt-
kowych. dochodów i zobowiązań do maiqtku odrębnego i maiątku obiętego ma|żeńsk4 wspó|nością ma-
iątkową'

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku W kraiu i za granicą.

5. oświadczenie maiątkowe obeimu'e również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacie iawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adIe-
su zamieszkania sk|adaiącego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości'

osoby zarzqdzające| icz|onka organu zarządzaiącego gminną osobą prawną
oraz osoby wydaiące| decyzie administracyi19-w imieniu wóita1

', ..( n m..ł :!........., dni^,t.9. 0ł fu8"\,__r, / imieiscowosc/

czĘsc A Zult, łtrrtpJa, niŹej podpisa nvIa'l, -.......a'.'-'-. KAUK

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziala|ności go-
spodarczej przez osoby pelniące funkcje pUbliczne (Dz' U. Nr 106, poz. 679, f 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.'l126, z 1999 r Nr 49, poz. 483. z 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz20O2 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca .|990 r' o samorządzie gminnym IDz. U. z 2QQ1 r. Nr 142, poz. 159l oraz z 2oo2 r. N( 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr '153, poz. 1271 i Nr 214, poz, 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące W sklad malżeńskiej wspótności majątkowej Iub stanowiace mój majątek
oo ręDny:

I

ZasoDy pIen|ęZne:

środki pieniężnezgromadzonewwa|uciepol.*i"i..'...'....../-5. C:oO, oc^ x'ił/y cł|,

- środki pieniężne zgromadzone w walUcie obcei: ',.'.'......,.Mę. .'.e{r.:.tr1..'(:.$

ne kM/ńtA.
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Ą. Inne nieruchomości:

powierzchn ia: Clo /v c,.tt'"""" "'/""" " /

tytul prawny:

tn.

Posiadam udfia|y W spólkach

udziaty te stanowiq pakiet większy niz 1OTo udzia!ów w s półce:

Z tego tytulu osiagnalem(ę|am) w roku ubieglym dochód w wysokości:

IV

:::]:::-::::.'']ll]*li]l|]-,""z"^"*o.?ź|;2.... .... . /..'.. ;j.1.. ... ... ... -!_.:--r.:.F...r.r.7.
mitenta akcii;

akcje te stanowiQ pakiet Większy niż 10% akcji w spóice:

Z tego tytutu osiąg ną,|em(ęla m) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Nabylem(am) (nabyt mój malżoneĘ,z wyłączeniem.m ien ia przynaIeżnego do jego ma,iqtku odrębnego) od SkarbU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sańorządu i"t'vtoiiu.in"go,-i;t' .*iq..l.o* |ub od ko'munaInej osoby prawnej następujqce ńienie, ńióre poJr"guio ioy.iu W drodze prfetargu - nalezy podać opis
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1. Prowadzę dzialaInośc aospodarczą2 (naIeży podać formę prawnq i przedmiot df ialalności): ...'.'..''..'... ..'.'.....''

/ ^/,,a.,//, ,.)/ 't //,a./ t,/

Z tego tytutU osi4gnqłem (ęlam) W roku Ubiegłym przychÓd i dochód,w Wysokości:

2. zarz4dzam dzia,lalnością gospodarczą |Ub jestem przedstawicielem. petnomocnikiem takiej dziaialności

(naIeży podać formę prawnq i przedmiot dziataIności): .'....,12:{e .....'c'( ł'.,'ry r" ?

1. W spÓlkach handIowrych (nazwa, siedziba spól ki). ..........1?'](ę. c.lct

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):...'..........'..
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- 
jestem cTlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z 1ego lytuIu osiągnąlem{ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .'...........'.'....

2. W spółdzieln iach:

v[.

'''>

rłdc ae-*?
- jestem cz|onkiem zarządu {od kiedy):

- 
jestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytulu osia9nąiem(ę|am) w roku ubieglym dochód w wysokości: .'.........'.....'..
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3. W fundacjach Irowadz4cych dzialalnośc gospodarC1ą:

a-[t- ,/:,/att,, ''J "" "

- iesrem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- '"r;;,".;;;;-"-t".,.', 
*t,ri""' ,". * ".r', .. ... . .... .. ..... . . .. .... ... . . ..

Z tego tytulu osiągnalem(ęiam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.......'.......'...

v t.

|nne dochody osj4gane Z tytułU Zatrudnienia |ub innej dzialalności zarobkowej lub uajęć, Z podaniem kwot

,ł J,'/,,],, i,,'/n,., :Ll.'',,',/, ., l/,.. ;,); ż.:;.;.; . .f; .

.'.z.''-a'!r|.:.?i-?1.'''..Ś,('.7' ':'l!'.(' ':'.,' '/ r/.>rt.,i'^/ .oa t!t 2,);. - ,51 f9,,,,nć

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 1o ooo zlotych {w przypadku pojazdów mechanicznych na|eży
podać markę, model i rok produ kcji'): .,',''',(?.!c. ... . ..aR./ł .4-7

x.
Zobowiązania pienięŻne o Waności powyżej 1o ooo zlotych, W tym laciagnięte kredyty i pożyczki o.al Warunki,
na lakich zostaly udzie|one {wobec kogo, w związku z iakim zdarzeniem, w jariei *ysokości).'.......'

z.n,,f,w l| ) Jt , lnł
t/



r
Powyższe oświadczenie skladam świadomy{a), iż na podstawie ań. 233 ! 'l Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zata,ienie prawdy grozi kara pozbawienia WoIności.
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Nlewiaściwe skreślić.

,.^,(l
I

2

3

Nie dotyczy dzialatności Wytwórczej W roInictwie W fakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, W formie i fakresie gospodar.
s&va roozrnnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzieIni mieszkaniowych.


