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prawną

_

óraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal
(miejscowość)

,aniaĄ6;.{%r.

Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaó ..nie

dotvczv".

3.

osoba s kładająca oświadczenie obowiązana jest okreśIićprzynależnośóposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspóInością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe

doĘcz y majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczen ie majątkowe obej m
6.

uje

równ ież wierzytel

nościpien iężne.

W

częściA ośwladczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

ł

częśc

Ja, niŻej podpisany(a),
urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgo_
spodarczej pzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr't06, poz.679, z 1998 r. Nr 1'13, poz.715 iNr 162,
poz. 1126,21999 r. Nr49, po2.483, 22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 142, poz. 1591 oraz
*z2OO2 r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 1'13, po2.984, Nr 153, poz. 1271iNr214, poz. 1806), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące W skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub
stanowiące mÓj majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięŻne:

-

środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

_

papiery

3d,

wańościowe,

aru,:
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na kwotę:
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1. Dom o powiezch
2. Mieszkanie o

niłłb&1

powiezchni:5ą'4..

^',

prawny:

o wańości:

ffi2, o

tytuł prawny:

wańości:

/tl=p.
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstw

..^.Ż/-.?^.

o wańości:

ą^ó4*z.......'.
"r"'''-"7-

, powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychÓd idochód w wysokoŚci:
4. lnne nieruchomości:
powierzchni

o wartości:

r,'.......8.a.ę./2ź-*

.l {OA
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ilr.

Posiadam udziały w spÓłkach handlowych

_

należy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałów w spÓłce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

tv.

Posiadam akcje w"spółkach handlowych

_

podaÓ liczbę i emitenta akcji:

\y
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:
V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj mażonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw lub od
należy podać
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu
opis mienia idatę nabycia, od kogo:

-
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vt.
1' Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

źałe ńźł-=u
-.............f -.. -.7...
...

-

osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd idochód w wysokoŚci:
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności):

Y

Żłb crń

_

osobiście

-

wspÓlnie z innymi osobami

Z1rogo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

vlt.
1' W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba społki):

!

_

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. W społdzielniach:

ź"/r

_

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej31od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego Ętułu osiąnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:
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_

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych nalezy

)*,?aoćiż ;_,Ł@,a

podaÓ markę, model i rok produkcji):

x.
Zobowiązania pienięŻne o wańościpowyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŹyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokości):

r!'c c#złł -^ r
'''......'''.....'..Żł.'x.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), ż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

źtćlźo,/'fd3't"/ć
(miejscowość,data)

1

Niewłaściweskreślić.

(podpis)

2 Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izwiezęcej, w formie izakresie gospodarstwa

'

rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
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