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zalącŻr\ik nr 2

WZOR

oŚWlnoczerule MAJĄTKoWE

wóita, zastępcy wóita, sekretarza gminy, skarbnika gminy. kierownika iodnostki organiz8cyinei gminy,
osoby zarządzaiącej iczlonka organu zarządzaiącego gminną osobą piawną

oraz osoby wydaiącej decyzie administracyine w imieniu wójipr

.'.f *ę.,ł;:rr.Lr]..' dnia ?]. {:\.,.2{4{u
Uwaga: 

(mielscowość)

1' osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do Żgodnego z prawdą. starannego i zupelnego wypelnie'nia kaźdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnYm przypadku zastosowania, nal9ży Wpisać -nie dotv-czv" -

3' osoba składająca oświadczenie obowiąza.na.iest okroślić przynależność poszczególnych skladników mająt_kowych, dochodów a zobowiązań do majątliu odrębnego i ńajątku.tiit"óo ń'"ii"ńs'tą wspolnoscią ńa-
iątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą'
5. ośWiadczenie maiątkowe obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne' w części B zaś informacie nieiawne dotycząco adre-.su zamieszkania skladającego oświadczenie oraz mieisca'pólożenia nieruchońości.
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po zapoznaniU Się z przepisami u-stawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności go-
spodarc'zej przez osoby pelniące funkcje pUbliczne 1D;. U. Nr 106, po;679, z lggb r. Nr llg, poz.715 i Nr 'l62'
poz'1126, z 1999 r. Nr 49' poz' 483, z2ooo r' Nr 26, poz.306 orazz20ó2 r. Nr r l3, poz.984 i tvr źił' po.. 1806) orazustawyzdniaBmarca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2oo1 r'Nr 14ż, poz. 1591 oazz2oo2r.Nr23,poz' 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113.. poz- 984, Nr 153, poz' 1271i Nr 214, poz. 180ó)' zgodnie z arL 24h tej ustawyoświadczam, że posiadam wchodzące w sktad matżeńskiej wspólności 'ma1ątr<owó1 ńi iiuno*ią"" mój'majątei
odrębny:

t_

Zasoby pieniężne: 
-

- środki pieniężne Zgromadzone w Walucie polskiej: .35..0_o-0.z\

- ślodki pieniężne 7gromadzone W Walucie obcej: Mi{%b
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3. Gospodarstwo rolne: i, \ \ 
0 l,

rodzaj gospodarstwa: .'...Ę-u'c.Ns.Vrqx.'...u.;łLiv\\łQ.. .. ..........., powierzchnia:..'..' 5'rg 5_. .. . '. .
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tytur i,u*ny,łłpiń,o},l+r.l.*.iit9.|ci)łłer|st..,'lsrt.|lł,. tLv,ts\.ra:;i,lic'q.ie; 
'^y: |]tEz lego tytUlu os|ągnąlem(ęla m ) W roku Ubiegivn' pr7ychód i dochod * *y.okośli, ,lś oo0 i 

1 l'ł ł-c-0.'f
4. lnne nieruchomosci: ,l r
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Posiadam udzialy w spóikach handlowych _ naIeży podac liczbę iemitenta udziaiów:

'""""',"""'""'t]""ł ""'
.... ..N,P......d.E Lu,9{,*

\.\

Z tego tytulu osiąg nąłem(ęła m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'..''...'.'..'........

lv.
Posiadam akc.je w spÓlkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akoji;

akcje te stanow!ą pakiet Większy niż 10% akcji W spólce:

Z tego t\^ułu osiągnąlem(ętam}w roku ubiegtym dochód w Wysokości:

Nabylem(am) {nabył mój malżonek, Ż wyłączeniem micnia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegato zbyciu W drodze przetargu - należv podać opis
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Dzien n ik Ustaw Nr 34 Poz.2B2

vl.
1. Prowadzę dzialalnośó gospodarczą2 (nateży podać formę prawną i przedmiot dzialalności): .''..''.....'''. -'.......'..

\\\\

z tego tytułU osiąg nąłem (ęłam) w roku ubieglym przychÓd i dochód W Wysokości: .'....'..''........'.
2' Zarządzam dŻialalnością gospodarczą lub jestem prŻedstawicie'e m, petnomocnjkiem takiej dŻiaialności

(należy podac formę prawną i przedmjot dzialalflośq):\ r \l

_ osobiście \ . l. ''\

Z tego tytUlu osiąg nąlem (ęta m ) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:'.. '.. ' '........''....'

v .

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizy.jnej (od kiedy):

z tego tytuiu osiąg nąiem(ęlam) w roku ubieglym dochód w Wysokoścl: .............'.'.....'

2.

- ie<tem cllonkiem rady nadzo.czej3 /od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnel (od kiedy):

J iJgo tviUtU osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ...'....'.............
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

''..'. Ź. ct..''.''N\)'tł.e. Ł..... - -..8 $ 6.83.,73 ó'
L....=.... .....\.' .'...1.... =--.....'.5bl,'łh.C.zI

v l.

lnne dochody osiągane u tytułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lUb zajęć, z podaniem kwot

uzYskiwanych z każdego tytutu:

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zlotych (W przypadku pojazdów mechanicznych należy

- jestem c.,lonkiem komisji rewiTyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiągnątem(ęlam) w roku ubieglym dochód w Wysokości: .''''..'...._.....'..''

mÓLL;

X.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości): ......''.......'..'..'........



Powyższe oświadczenie sktadam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 9 1

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
Kodeksu karnego za podanie nie,

I

E"łkłł.n:zo'-l t1..'0k, Ł0.l{
(mi3jscowość, data)

1 Niew|aściwe skreślić.
2 Nie dotyczy dzialalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innejizwierzęcej,Wformieizakresiegospodar-

stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni miesŻkaniowych'


