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oŚwlłoczeNl e MAJĄTKowE

organizacyjnej gminy,
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0niejscowość) (dnia)

UWAGA:
l' osoba składająca oświadczenie obowiązanajesr do zgodn€go z prawdą slarannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2' J€żeIi poszcŻególne rubĄ'ki nie znajdują'\ł konkretnynr prŻypadku zastosowania' należy wpisać 

'.nie 
doryczy''

3' osoba składająca oświadcz€nie obowiązanajest określić pżynależność poszcz€gólnych składników
majątkowych. dochodów i zobowiązali do m3jątku odrębnego i majątku objętego małżeliskąwspólnością

4' oświadczenie rnajątkow€ dotyczy majątku w kraju i za granicą'

5' oświadczenie malątkowe obejnluje również wierzyl€Iności pieniężne'

6' w części A oświadczenia zawarte są infornracjejawn€' w części B zaś informacje niejawn€ dotycząc€ adresu

zamieszkania składaiącego oświadcz€ni€ oraz nliejsca polożeDia nieruchomości'

cz4śc ł

0tieJsce zatrudnienia, stanowisko lub fi nkcja)

po zapoznaniu się z przcpisami ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r' o ograniczen;u prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące fudkcje pubticzne (Dz. U. Nr 106' poŻ' 679' z 1998 r' Nr 113, poz' 715 i

Nr l62' poz' l 12ó, z l999 r. Nr 49, poz' 483' z 2ooo r. Nr 26, poz' 306 orazz2002 r. Nr l 13' poz. 984 i Nr

2 14' poz' l 806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzic gminnyrn (Dz. U. z 200l r' Nr l42. poz'

l59l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I13, poz 984, Nr I53,poz.12'71i Nr 214, poz'

]806)' zgodnic z ań' 24h tcj ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej tvspólności

mająlkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.



_ papiery wańościowe:
ify.

na kwotę: ... ' '

II.
l.
2.

3.

tytuł prawny: .... ......'..'''..'' ""l's
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowYch - należy podać

vl-j/ 
'P,):\\sqęn liczbę i emitenta udzialów:'"'"'''""'

udziały te stanowiąpakiet większy niż 1o% udziałów w spółce: ""' """' ''"" '

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegl)m dochód rł w1soko(ci: ''""'

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlo$\ch - naleŻy podac llczbę iemilenta akcji: "''''"'"'''''''''"'

UE QO.\\qORN

akcje te stanowią pakiet większy niż l0% akcj i w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku Lrbiegłym dochód w wysokości:'' "''' "

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia pr4Ąlalężnegodo jego majątku

"J"i'"ó "o'ś*""" 
Piństwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu

""^".'"].ł", "' 
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które

;1oęn'iłń:nxFa&ffi s.sw"i.ó:fr,i:i:i'pĄiii.F:d''d 
jj#ll1l''

wnwr,xq'''. hvqtł'ł0$.,Lg/:..'' p"9'|u!c$.'



osobiście.''....''....''
_ wspólnie z innymi osobani ...''''....'''..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: "'"""" ' ' ""'

2. Zaftądzarn dzlalalnością gospodarczą lub jestem plzedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

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

vll.
l. W spółkach handlowyctr (nazwa. siedziba społul: '.... 'V.}-.rŹ. D'0Y'(!)JI

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kieayl:' ' ''ltl.Iź' '. D0ft/'tJt_l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym doclród w wysokości;

2- W spółdzielniach:'''...'''...''....'''v.l b:''..V)Ę''..D0TVL)V

jestem członkiem rady nadzorczeit3]1od kiedy): .....\])v-. ' 'Dfi'/'Qu

jestem czlonkiem kolnisji reu iz1jnej lod kiedl l' '''''"'V)Ź"''D()['V'LłU '"' ''''""''''''''
''''' ''''''i l- ;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl}m dochód \^ wysokości: " 'fu'i? ' 00I/o'V' ' ' '



jestenr członkiem zarządu (od kiedy): .... '..... ' '!rŹ..od{lQ.u

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od k;"ay),... ' }J]ia ' '..D.0fr]wv.. '. ... .

Z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci: ....Ui&.. ' ' 'D0-r lfl)y'' '

nienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęć, z

h{oo oc
''''Ąńjlor,'' '''''' ''' ''''' ''''

x. Zobowiązania pieniężnę o wańości powyżej l0 000 złotych' w tym zaciągnięte kedyty i

pożyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim 7da'7eniem_ w

jakiej wysokości): ... ''....
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