
Wr AL
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządującego

gminna osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wojta

Ot F 1% UH„.$.Q.KW„„
(miejscowość) (dnia)

„ma
I Osoba skladajaca oswwlczcnte nbowląmua jest do zgodnego z pmwda. starannego i mpemęgu wypelnienia

kazdej z mbryk
2 Jeull poszcmgćln: rubryki nie znajdują w konkrzinym przypadku mtmownma, nalezy wpisac „nie doryczy':
: Osoba skladajaca oświnAczenieubomąmnajul określić przynakznvść poszczegolnych skladnikow

majqdmwych, dochodów i zobawtazan do majatku odlębnego i majątku objętego mamuska wspólntwśclą
majatkowa

4 Ośwmdcunic majątkuwe dotyuy majątku w kląlu I za granica
Ośwlwcwuic mująńtuwe obęjmuje rowniez w" izyrclnosc. picmęln:

« w części A oświadczeniu zawane są informacje jawne ». cuśq B zas informacje niejawne dalyczącz adresu
zamieszkania skladajnzego oświadczgnle oraz miejsca pokazem?! nieruchomosci

CZĘŚC A

Jaj nizej podpis-myta), .

** .E „mammal
imac Ę.

urodzony(a)

(miejsce zatradn nia, smnnmskn lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przel osoby pęlniqce funkcje publiczne (| j Dz u z zm r poz I393 ze zm )oraz ustawy z

dnia x marca [990 r. o samorzadzie gminnym ( LJ Dz u. z ze I9 r poz. soo). zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład malzenskicj wspńllmści mająlkowej lub stanowiące moj

majatek odrębny

I. Zasoby pieniężne:
. środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

* środki pienięme zgromndzonc w walucie obcej.



_ papiery wartościowe

a kwul
ll.
[„ Dom o powierzchni: ,. niz, o wartośc
z. Mieamanie o powierzchm. .. raz. o wanośc
3. Gospodarslwo mln rodzaj gospodalstwa: .. powierzehnia: mi 'VQTĄQLK

. rodzaj zabudowy

z lego tytułu osiąguql=m(ęlam)wmku nbiegiyru przychód i dochód w wysuknści4. Inne nieniehomośe' powiemhnia

#11

Posiadam udzialy w spólkxch handlowych . nalezy podae' liczbę i emi-ema udziałów:
IWE. .SOTĘQSK

Nabylcm(am) [nabył mój rnaizanek, z wyiąezeniemmienia przynaleznego dn jego mająlkuodrębnego) od Skarbu Panstwa innej pansrwawej osoby prawnej, jednosoek samonąduIerymxialnegu, ich zwiądcńw, komunalnej osoby prawnej lub związku metmpolivalnegonastępującemienie. które podiegaio zbyciu w drodze pmłargu › nalezy podać opis mienia i dare nabycia odkogo: ..



VL
]. prowadz; dzialalność gospodalc

— esdh cie

, wspólnie ;. lnnyml osobami.
z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychdd. dochód w wysokośc

1 Zarządzam dzi alnością gospodarczą lub jcstem przedslawicielem. pdnumocnikiem takiej
dzialalności (należy podać formę pmwną i pmdmim dzialzluośc. -

Dowm „

, w blniezinnymiosobam

z lego lvlulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wyscku

VlI.
. w spółkach handlowych (nazwa. siedziba spólkl)' ”UE :'DOTRCLH

jestem czlonkiem mdy nadzorczej (od kiedy)"

jestem czlonkiem komisji mwizymej (od kiedy) '

z lego tytulu osiągnąłem(ęłam) w mku ubicgłym dochód w wysukus'l:

* _ieslcm czlonkiem komisj: rewizyihq, (od kiedy).

z tego lylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegl 'm dachńd w wysokosci



_ jestem czlunkiem zanądu (od kiedy):

- jestem członkiem mdy nadzorczcj (od kiedy):

* jestem czionkiem komisu rewizyjnej (od kiedy -

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w reku ubiegłym dochód w wysukosc

VIII. huic dochody usiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnosqmbkowej lub zajęć, zpodaniem kwot uzyskiwanych : kazdego lyIulu: . mamma.

DL składniki mienia mchomego o waności powyżej 10 000 zlolych (w przypldku pojazdów
mechanicznychnalezy podac markę. model i rak produkcji)

niE. Www

X. Zobowiązania pieniezne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym miągnieie kredyty i

pożyczki omz wmnki. nn jakich zostały udzielono (wobec kogo. w związku z jakim thncnieme wjakiej wysokoścx . (iAE


