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ośwrłuCzENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,_srallni|a gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby 7ińłilą..I i członka organu zarządzającego

gńioą orobą p;;;;;*u" ośony 
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decyzje administraryjne w imieniu
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UWAGA:
1.osobaskładającaoświadczenieobowiązanajestdozgodnegozprawdąstarannegoizupełnegowypełnienia

kńdelzrubryk,
2.leże|iposzczególnerubrykiniezrrajdująwkonlaetrrymp.zypad]szastosowania,na|eĘwpisać,,niedotyczy''.
3. osoba składajó"s*J,i"r""i" "tó*ń"Jii"_"i"-ńJiiiin;ł,ryzooś, 

po,""""gólnych składników

majątkowych, o"jJ"*,i""u.*ią"x ao .rłujątku odrębneg" i *"jiń"'"u:ętegJ maizeńskąwsPÓlnoŚcią

majątkową, . :_1i

4. Ó J*iuo","nl. maj ątkow e O9!,"v. *1Ę;f#ffi 
s_:l§3nlęz.,".

5. Oświadczenie majątkowe obelmu,;e row

6. W części ł oswiadizęn iaza,wartęroi"f"._*j":l*f,",;,,1.ur;l§""s 
informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczeniJ o.u""lni..;r.u położęnia nieruchomości,

&9,0Y;, trfi{9 "(dnia)

CZĘŚc A

! a, niżej p odpisany(a),

urodzony(a)

azwisko

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 199,7 r,o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej pr""" o.oby pełniące funkcje publiczne (Dz, U, Nr 106, poz, 679, z 1998 r, Nr 113, poz,715 i

Nr162,poz.llŻ6,zL999r.Nr49,poz,483,z2000r.Nr26,poz.306orazzŻOOŻr.Nr113,poz.984iNr
żl4,poz.l806) oraz ustawy zdnia8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, U, zż00l r, Nr 142, poz,

1591 oraz zż0O2r.Nr23, poz.żżO,Nr62,poz.558,Nr 113, poz,984,Nr 153, poz,I27IiNr214,poz,

1806), zgodn ie z art.!4hte]ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

(miejsce zatnrdnienia, stanowisko 1Ń frrnkcj a)



papiery \^,artoŚciowe:

na kwotę:

u.
1.

2,

3. rrhfudńt

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiep^ 
99

akcje te stanowiąpakiet większy niż t0% akcji w spółce:

,;;;; ń; ".r*"n*..(ęłam) 
w roku ubiegĘm dochod w wysokoś ci: .,/t {,_lź.,

v.
iutył.rnium) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku

.^i iorłnncfelr cnr.nnrzadrl

ffi#;§ Jo'ri"ii, puńsr*u, innej państwowej osoby prawnej, j ednostek samorządu
^: -^^+^_,,ia^o *i^nie lrf,

ffi"#r";:;;;;;;,ązkow lub od komunalnej osoby prawnej nastęujące mienię, które
_ l^r ^-:^ *;^_;6 i ńąfe nnhrrr:ia orl kOSO:

;ffiffi&," *?"u^ przetargu _ nateĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

,.. .. §fuł prawny;..
powierzchn ia:,.,(t l.,

. rodzaj zabudowy: qnn"m /,ó

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych: T]? p:



osobiście ":" ",; _,.^, 
\:l

wspolnie z innymi osobamr ;;;;;rzychód i dochod w wysokoścl: "",

7 te,,otstułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiesłymp"YJoo:.i::::::*:::::::::..,,..,,;,,._,""

, -t^^1.ź aat.,misii rewizyinej (od
jestem członkiem komisji rewizyjne1

VL 
\-r' 

,"lołv nodń formępraw,nąi p,rzedpiot działalnoscr,, """",

t.^p,o*ua,u działalność *",::o:::: ł" Y"'.:X "?.ff;;",dó U h:,ł 
. ...... .

działalności): """",

dotatfru 
,



jestem członkięm zarząda (od kiedy): " " ",

jestem członkiem rady nadzorczej 1od kiedy): ",4l4,€" ",

10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złoĘch,w tym zaci4gnięte kredyty i

pożyczki oraz rvarunki, na jakięh

jakiej wysokości): . ...,{nLl*
(wobec kogo, w związktlz jakimzdarzeniem,w

9ę
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zwterzęcej,w formie i
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