
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, za§tępcy wójta, §ekletarza gminy, skarbnika gminy, ki€rownika jednostki
organizacyjn€j gminy, o§oby Zarządzającej i członka org^ln zarządzaiącąo

gminną osolrą prawną oraz osoby wydając9j decyzje admini§tracyjne w imieniu
wójtalll

allxpa?lńN L9.,0?,.0Loł,, ,

l, osoba składająca oś§iadczenie obo,viązanajesl do 7aodnego z pra§dą Starannego izupełnego wypełnienia

ka"dei z rubr} k,
2, Jczcliposzc/ególne rubr],kinie Znaidują w konkclD)m plłpadku ż.stosowaila, nal.ł wpi§ać..nie dotvcz,-".

]], Osoba składająca oświaćczeni€ obow iążana j es1 ok.eś lić plłnalcżność po§zczególn!ch Składiików
mająlko§}ch, dochodów izobowiążań do nrajątku odrębnego i ńra]ątku objętego ma]żeńską wspólnością

,1. oświadcz€nie majątkoYe dolycą mająlku w kraju i za granicą,

5, oświadczcni. mająlkow€ obejmuje równ iez §,ierzyte]ności p ien ięhe,
6. W częściA oświ;dczenia zawańe sąinfomacje jawne, w cżęściB,aś inlormacje niejawnc dotyczące adr€su

zamieszkania składającego oświadcżenie ola" nriejśca połozenia njeruchomoścj,

(miejscowość) (dnia)

czEsc A

(mi.jsce zalrudnienia. stano\ jSko lub funkcja)

po uapoznaniu !ję ż przepisami ustawy Z dnia 2l sicrpnia ]997 r, o o.sraniczeniu prowadzenia dzia]alności

gospodarczej prżez osoby pełniące funkcje publicżne (DZ. U, Nt 106. poz,679, z 1998 r, Nr 1lj, poz,715 i

Nr 162.poz, l126,z1999T,Nr49.poz.483.u 2000r.Nr2ó. poz.306oraZz2002r,Nr1lj.poz,98,1iNf
]14,poz, l806)oraz usta\\y zdnia 8 narca 1990r, o samorządzic gminnym (D,, t], u 200l I Ni 1,12. poz,

] 591 oraz z 2002 i. Nr 2], poz, 220. Nr 62. poz, 558, Nr ] ] ], poz. 984. Nr l5]. poz, l27] i Nr 2l,ł. poz-

llt0ó). zgodnie l art, 2,lh tei uslasy oś§iadczam, /c posiadanr rvchodzące w sk}ad na]żeńskie.j wspólności

lna.jąrkowej lub stano},iące mój majątek odrębn}:

u nau: poąo*v rą, M{ŁGa Rł ftT,ł,,,l.tl ę N, fr ft ffi ts z E K.: ffi a t l nr 4
^ 

(imiona inazuis*o oJazwisło roqowel ^

affiffibłtWlfńfr r:,^ń,#WłEł*,

I. Zasoby pieniężne:



II.
l,
2.

ryful pra\rny: .-,.
prawny| ,,

udziab te slanowią pakiet \,, ięksży niz ] 0% udziałów w spółce: ,,,...,,,,:,,,,

z tego btufu osi€nąłem(ęłam) w roku w wysokości:

Iv.
Posiadain akcj€ w spółkach handlowych - należ),

Z tego tylułu osiąnąłęm(ęłam) w roku ubiegłym dochód \ł \lysokości: ,,,....,-...,,,...,,,,..,,,...,
v.
Nabyłem(an) (nabył mój małźonek, z $yłączeniem mienia przynależnego dojego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańStwo\łej osoby pra\,, ne i, .iednostek samorządu

tcrytorialnego, ich zwia3ków lub od komunalnej osoby prarlnej naslępując(j mienie. klórc
podlegalo zbyciu w drodze przetargu-na]eż)podaćopismieniaidalęnablcia,odkogo:,..,,,...
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Gospodarstlvo rolnę: ]

owartości:....lii&..
tytuł prawny: ....,11,1"i,u,.

Z tego tytułU
,1. lnne

o wańości:
tytuł prawr

Ill.

2



vL

"""""""""""""" " " " " " " " " ",(d!/" " "

urObi,Cit ..,,,...,,,,,,,,
wspólnie z innymi osobami,,,...,,,,,....,,,...

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘvm przychód i dochód w wysokości: ...,.,...,... - -...

2. Z.avąd/en dzjała]nością gospodarclą lub jcstcm przedstalr icielerl. pcłnomocnikiem takiei

l . Prowadzę działalnośó gospodarcząl2] (nalezy podać

działalności (nalez} podać lbnn§ prawną i p ilr1 działalności ):

prawną i prtcdm'otdziaialności):,,,...,,.

- osobiście,,,.........,,,.....łU-...

- wspólnie z innymi osobami ...........,,,,..,..,.

Z tego tytułu ośiągnąłem(ęłam) w roku ubi

jestem członkiem rad], nadzorcuej (od kiedy):,,

- jestem członkiem komisji rewizinej (od kiedy) .,,.,.,,,...,,,....,,,...

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) W loku ubiegł}Tn dochód w wysokości:

- jestęm członkiem zaEądu (od kiedy):

- jestem cżłonkicm komisji rewiż}jnej (od kied1,): ...,,,...,,,...,,,...

Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

3. W fun<lacjach prowadzących <Jziałalność gos podatczą: ...,,.. /lĄ|,-.....

l, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...,,,.,..,!...,,,...

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):....... ....... !}Nr,!!..,

2. W snółd7ielniach:



- jestem członkiem zarządu (odkiedy): ......................ajL...

z t9go §,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

P RźYc

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy ):,,,....... Ąiv!!r....

VIII. Inne dochody osi€ane z §,tułu Inb zajęó, z

Ix składniki mienia ruchomego o waxtości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

inechaniczn},ch nalc/"\ podać narkę. model irck

x, ZobolviąZania pieniężnc o wańości po§}źej l0 000 zlotl,ch. rv tym /aciĄgnięte kred}1), i
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Po\\lżsże oś§iadczenie składam ś\\iadom}(a), iz na podsta\\ ie en, ]]3 :ś 1 Kodeksu kamego Za
podanie niepra\rdy lub zatajenie pravtdy grozi kara pożba\\,icnia \olności,

rklł^rr^ón !,9.,ń,..!.a,
(mieisco$ość, dala)

Il] Niewłaściwe skreślić,
[2l Nie dotyczy działalności tv}twórczej t rolnictwie w zakresie plodukcji roślinnei i zwierzecei. w fonnie i
/Jt,(.ie 8o.óodfu,l{c lno/|nne, o

|3] Nie dob czy rad nadzorcz}ch §póldzielni mieśzkanio\Dch,


