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OSWIADCZENI E MAJATKOWE
i.t+y, skarbnika gminy, kiełow.t*ika-jed.łł+s*.k"lo-rganłzaey.jnej-gtłiny'

'gminn q o s o b q p r a wną o.r-.a.Ł pso'b y Wy d aj ą c ej
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7. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2, Jeze|i poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotYczv'''
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynależność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq'

4' oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq'
5. oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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(miejsce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalności
gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje publiczne (Dz. U. z fal7 r, poz, L393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z f017 r, pol. 1875), zgodnie z art' f4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matzeńskiej wspólności majqtkowej lub stanowiqce mój
majątek odrębny:

L

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .',...,.'....,.r'')

- papiery wartościowe:

""':t""""""'
na kwotę:



lt.

1..

L.

3.

m2, o wartości:
m2' o wartości:

1il.

Posiadam udziały w spótkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów: 
ftilć ł,1ę.9,.i,l'I'.',.'..
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Z tego tytułu osiqgnątem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'........''...', ,,',...,trt(...'.?,Lł.ł; {l#''..'.

tv.
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akcje te stanowiq pakiet większy niz 1"0% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

V.
Nabytem(am) (nabył mój matzonek, z wytqczeniem mienia
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej Iub zwiqzku metropo|i

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę

przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)
jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

talnego następujqce mienie, które pod|egato
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1.' Prowadzę dziataIność gospodarczqz (naIeży podać formę prawna i przedmiot działaIności): '!Y![,,,Y!.:'',!i.,'L',(
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spótki):

2. W spółdzieIniach: tirtr tl*'ltttiii....................t.....'......

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy);

-;;';..;n;;i;;;;;;i;;;;;;j;i;Ji;i,...'..'.'.'.'.'.'....'.'..'.'.',..........''..'.''''.''.'

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ),ijl,,,'r.l:.'ł.ł.:i.ii..'...
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Z tego tytutu osiqgnątem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: '.'.....'...'....'....il,""""""'1""r""""
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Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .''....',,.'..... ,....!'l'(''.,d'r,t'lyl
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdv
Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

f I i.' ,'. i'l; { L. i :- ,,: n)

. Niewtaściwe skreś|ić'
2 *,.. Nie dotyczy dziataIności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej izwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
I ",.- Nle dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowvch.

(miejscowość, data)


