
oŚWlADCZIN l E MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy rvójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta llj

,!p_,lui *..l...... . ..c !.,}.llll.Ł.
(miejscowość) (dnia)

UwAcA:
i- osoba skladająca oświadcżenie obolviąZanajest do zgodnego z pralvda. slarannego i zupelnego wypełienia

każdej z rubryk,
2, Jeźe]i posżczególne rubryki nie żnajdują!v konketnym prżypadku zastosowania, naleźy wpisać,,nje doryczy.'_
3, osoba skladająca oświadczenie obowi€anajest okeślić przynaleźność poszczególnych składnikóW

majątkowych, dochodów izobowiążań do majątku odrębnego i mająlku objętego małźeńską Wspó]nością
majątkową,

4, ośWiadczenie nrajątkowe dotycz), majaJku w kraju i za granicą,
5, oświadczeni€ majątkowe obejnuje równiez Wierzytelności pienięzn€.
6, W cżęściA oświadczenia żawarte są informacjejalvne, w części B zaś informacje niejawne doryczące adresu

zamieszkania sk]adając€go oświadczenie oraz miej sca polożenia nieruchomości,

CZĘŚC A

Ja_ niże.j podpisan1,(a).

(imiona inazwisko oraz naz!łisfo rodowo

".l ,.,.*. ... . .. ,. . .. . . . .,. . .,

!/.łł_l tł _v,,t.a_ę,., , t

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami usta\ły ż dDia 2l sierpnia 1997 r, o ogmnicżeniu prowadzenia dzjałalności
gospodarcżej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr 106, poz.679, z 1998 r, Nr l l3,poz.715 i
Nr l62, poz, 1 i26. ż 1999 r, Nr 49, poż. 483, z 2000 r, Nr 26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113, poz, 984 i Nr
214.poz, 1806) oraz usta§y zdnja 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U- z 2001 r,Nr142,poz.
|591 oraz z2002l. Nr 23,poz.220,Nr 62,, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nl 153, poz. l2'71 iNI214, poz,

l806). zgodnie z ań,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam }vchodzące w skład małżeliskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące nró.j rrraja.lek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
.Jl kcs].,-- środki pieniężne zgromadzone w rłalucie polskiej:



papiery wartościowe:

łjf#1

II.
1,

2,_

udziah, te stano§ią pakiet rviększ1, niz l0% rrdziałórv w spółce: ,i",i,,tiltl./,,,,,,,,,,

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i

Z tego §tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rłysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku

odrębnego) od Skalbu Państ\ła. innej pńst\łowej osoby prawnej. j ednostęk samoźądu

ter}.torialnego, ich związkórv 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które



- jestem członkem rady nadzorczejt3]1od kiedy;:

- j estem człoŃiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ..,Ł.ił{,...




