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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

kięrownika jednostki
organizacyjnej gminy,

' Ą \',{łę,łn\l,fi.y 
9'-.*r 

(miejscowość)
#,.3r.p.!l., W.ll..łł

(dnia)

na jest do zgodnego z prawdą, starahnego i zupełrego wypetnienia
KazoeJ z rupryK.
łefe|iposzczegÓlne rubryki nie znajdują w konkreffiym przypadku zastosowania, nalefy wpisać ,,nie dotyczy''.
osoba sktadająca oświadczęnie obowi4zana jest określić prryna|efność poszczegÓlnych składnikÓw
majątkowych, dochodÓw i zobowiąra do maj4tku odrębnego i majątku objętego małżerlską wspÓlnością
majątkową'
oświadczenie maj4tkowe dotycąy majątku w kraju i ra granicą.
oświadczen ie maj qtkowe obejmuj e rÓwni ef w ier zytęlności pien ięme.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adręsu
zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

(m iej sce zatrudnienia, stanow isko lub funkcj a)

po zapozraniu się z przepisami ustawy z dnia 21 siorpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicane @z. U. Nr 106, poz' 679, z 1998 r. Nr l l3, poz. 715 i

Nr 162,po2. 1126,21999r.Nr49,po2.483,22000r'Nr26, poz.306otlzz2002r.Nrl13,poz.984iNr

2|4,poz.l806) oraz ustałvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grrinnym (Dz.U.z200| r.Nr l42'poz.

1591 otaz z 2002 r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 55E, Nr 113, poz' 984, Nr 153' poz. 1271 iNr 214, poz'

1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam gclsEaoe w skłaÓmatżefiskioj wsLÓlnojit

maiątkowei '1ub stanowiące mÓj majątek odębny:
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I. Zasoby pieniężne: **, 'u*r Ą lry ?ł! -

środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej: ...... f. p # # ł'.a#. .,ą},

środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej i ,.tł.mł*"..,*.
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papiery wartościowe:
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v.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zwyŁqczeniem mienia przynaleznego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Paóstwa, innej pat'rstwowej osoby prawnej' jednostęk samorządu

terytoria1nego' ich zwi4zkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre

podlegało zbyciuw drodze przetargu. należąng}ac opis mięniai datę nabycia, od kogo: .........
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jestem cztonkięm komisji rewizyjnej (od kiedy) 
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3. W fundacjach prow adzących dziatalność ';;o;;; ,i,u.,. . ; ^^-}.-. 
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X..Zobowiązaniapienięzne o wartości powyiej 10 000 ztaĘch, w tym-zaciągnięte kredyty i
poiyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenieffi, W

|::*:*:"1 , : 1{..;**;k#%':
Pawyisze oŚwiadczeftLę składam swtadomy(a)' Iznapodstawle art. /Jj } l I(ooeKSu Karnego Za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grazi kara pozbawięnia wolnoŚci.

in$tt
(podpis)

I l ] Niewłaściwe skreślić.

izi Ni. dotyczy działalności wytwÓrczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roślinnej i m,lierzęcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3| Nie dotyczy rad nadzorczyclt spÓłdzielni mieszkaniowych.
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