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OŚWIADCZENIE MAJĄTKO~~~:~~-~-~~.~ .·.·.·.·.·.·.·.·.·.l~.·.·.·.·.·.·.
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobąprawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta III

. . . . 1o..w.N. . .f.ll6.,. ro~~. w.y..~
(miejscowo:l'ć)

(dnia)

UWAGA:
l. 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 wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.
5.
6.

Ja,

niżej

Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku w kraju i za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Oświadczenie majątkowe
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) oraz
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Nabyłem( aro) (nabył mój małżonek,

z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorządu terytorialnego, ich
następujące

związków

lub od komunalnej osoby prawnej

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności ( nilleży podać

~on:~:~::.~.~-~~jf;/f .~@.fj9.h . . . . ·······A"~··......................................

wspólnie z inny~i osobami ............ . f. ..~ ...10.#...... ~- ...... '((i;{C-. ·tf;ó· 'f.:Y.
z tego tytułn os1ągnąłem(ęłarn) w roku ub1eglym dochód w yso!f'ści: .., .................. ... Ct.-7

1.

2

~~."::"':"'~';"'":'":"';~;~>WJ~.7:~7:::::::::::::::······
-

~estem członk~em zarządu (od k1~dy): .. : ........ !.r..M.V. .. t/.kP ..... ~·
...........................
~estem członk~em rady.n~dzor~ze~ (~d k1ed.y): ..... ~.. ~.fJ1 ....... ................. .
Jestem czło~loem komiSJI reWIZYJneJ ~od kiedy)······~·:·~·~·········

. . . .·. .·. ·. ·. . . .

~.t.~~~.~~. ~~;~~~ł~~:~ł~.~~.~ .r.~~;;:.~:~.~~~~~~.~~.~~~.~~~~~~.·.·
f!J-Cv7
w
./0!lt:.. v.w..,. r~· ...................................................

2.

spóldzlelmach: ......

~···~~~;~~·~~;~~~~·~~~~~·(~~~;~·~;;;·.)i!f:i!ii&'.00.t.'.·.·~·.·.·.·.·.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.. .
-

członk~em rady.n.~dzor~ze!PJ _(od ki~dy): .· ..~Ułf;f. &.fkJ. .. ·'::J;_,· .......... . . ..
Jestem członkiem komiSJI rewizyJneJ (od kiedy) .....~. · d,r; · ·'~:z···············

-

Jestem

!estem

~~z::::::::::::::::~;;;,;ifph~?i
:...;;;;;.;. ,;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;; ;;;;;;i . j;ijj; iiWli1 fjg .l. ~.·.·.·.·.·.· · · ·. •. .
!estem

czło~em rady.n.~dzor~zej (~d kie~y): .. M./:ef. ..·:..rtXiJ.'J!Jft-1...... ·············
członk1em komiSJI rewizyJneJ (od kiedy): ... tUJv. tf.ltj~~·fii ······

~.t~~~.~~ ~~~~~~ł~~:~~~.~~.~.r.~~ .~~~.~~~.d~~~ó~ ~ ~~~~~~~~~

.·.......·....... ·...............

J. ~

Vlll. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej

podaniem kwot

I O 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

l O000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

3

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu kamego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.J!?.t~. r.PG./!..~.l.!ftt ~
(miejscowość,

data)

[l) Niewłaściwe skreślić.
[2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

4

