
l/l OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, §karbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego

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

.....'..;._,,.,.....,.:,,......,,. ....,...,.,...,..,,.,,,.,.,.....,
(miejscolvość) (dnia)

UWAGA;
l. osoba składająca oświadczenie obowi€anajest do żgodnego z pralvdą starannego izupehego W}?ehrjenja

każdej z rubryk,
2, Jeżeii poszcz€gólne rubryki nie znajdują w konłrehyn prźypadku zastosowania, należy wpisać .,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanaj€st okeślić prłtraleaość poszczególnych składników

majątko!}ch, dochodóW i żobowiąań do inajątku odrębnego i majaś.Ll objętego małżeńskąwspólnością
majątkową

4, oświadczenie majątkowe dotyczy majątk-u W kaju i za $anicą
5. oświadczenie mają*olve obejmuje równieźwierz},telności pienjęźne.
6. W części A oświadczenia za\.vańe są informacjeja\rne, W części B zaś informacje niejawne doryczące adresu

zamiesżkania składającego oślviadczeni€ oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC 
^

(m;ejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami usta\ły z dnia 21 sieĘnia 1997 r. o ograniczeniu plowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publjczne (Dz. U. Nr 1 06, po z. 6'79, z 1998 r . Nr 113, paz. 715 i
Nr l62, poz. 1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2OaOf.Nrż6,poz.306orazz2O0żf,Nr113,poz,984iNr
214, poz. 1806) oraz usta*y z dnia 8 marca 1990 r, o samorądzie gninnym (Dz. U. z 2001 I.Nr142,poż,
1591 oraż z 2002 r. Nr 23,poz,220,Nr 62, poz.558, NI 113, poz, 984, Nr 153, poz. 12'7 ), iNr 2l4, poz,

1806), zgodnie z art. 24h tej ustalły oświadcżam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkową' ]ub stanowiące mój majątek od.ębny|

I. Zasoby pieniężne:



- papiery waftościowe: .... J,,.,.,.....i :... ! r.... l.'.|.:,!,

u.
1.

2.

3.

emitenta udziałów:

Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w Wy§okości: .,.i,]:.....l],...::,.,-.-.,1.,,,,.

Iv.
Posiadam akcje,w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
, , , . , . . . . . , . , , , . . . , , 

-. 
. , . . : ,

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..:'Ilr....l!,,..L..,.,:..,...,,.
v,
Nabyłem(am) (nabył m ój mńżonek, z wyłączeniem mienia prz;naleznego do jego majątk-u
odrębnego) od Skłbu Pąństwa, innęj panst\łowej osoby pravmej, jednostek samorządu
teł.toliainego. ich zw,i€ków lub od komruulnej osoby prarłnej na§tępujące mienie, którc
podlegało zbyciu ł, drodze przętargu - należy podać opis mienia i datę nąbycią od kogo:



l. Prowadzę działalność gospodarcząt2] inależy podać formę prawną i pżedmiot działalności):

\TI.
1. W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): ..,.. _.,..,..... !,,. _..,...:..,..',,,,...

- jestęmczłoŃiemIadynadzorcz";t3]ioat;;rj,.........,..,,.....,.,,.,....i....,,..,.._.. 
,



Ix. skłądniki mienia ruchomego o wadości powyżej 10
mechanicznvch na]eży podaó markę, moilel i rok produkcii):

l, , .l,L:,,

l;1:j::'"::: ,':lęŻne o wafloŚci powyżej ]0 000 7Iorych. * ,,rn ,.",*,r," *.orn, ,

li';"il;i"1;-*: :.i ]*:"n 
-,"', *zielone tu obec Logo. w,",o* fi *,o,^","* _

000 zlotych 1w przypadku pojazdów


