
oŚWTADCZENtE MAJĄTKOWE

wójta' sekr.etarza qminy' skarbnika qminy, kierownik. ];9."..-114ri1n
zarządzającej .i cŻ}onka olganu zarządzająceqo gm1nną osobą prawną o

wYdaiącei decyzje administracyjne w -lnienru wójta[1]

; ;j, i
z0l0

\łó]ta' zastępcy
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Ja. niżei podpisany (a) 
'

/d
urod:ony{a) .. '.... '. ' ',/ł.l ,

{miei sce

zasoby pieniężne:

okreś11ć przyna1eżność poszczególnych składników

odrębnego i majątku objętego małżeńską

ę/
rodowe )

ellłłt C:

po zapoznaniu się Z pizepisami usŁawy u dnia 21 sierpnia 199'1 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzia}a]ności gospodalczej przez osoby pelniące funkcje pubLicŻne (Dz. U. Nr 106' poŻ. 679'

z I9g8 l. Nr 113, poz. ]15 i NI L62, paz- 1726, z 1999 r. N}: 49, paz. ĄB3, Ż 2oo0 r. Nr 26,

poz' 306 ataŻ z 2oo2 r. Nr 113/ paz. 98Ą i Nr 214' poz. 1806) oIaz ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminn].m lDz- U. z 2001 r. Nr 142r poz- 1591 oraz z 20a2 r. Nr 23, poz- 22a,

Nr 62, poz. 55B, Nr 113. poz. gBĄ, Nr 153, poz. 1211 i Nr 2\4, paz. 1806)' zgodnie z art. 2Ąh Łe)

ustawy oświadcŻam, że posiadam wchodzące \,/ skład małżeńskiej wspó]ności fiLajątkowe] ]ub stanowiące

mój nlajątek odrębny:

_ papieIy wartościowe:

Y#,1:

sierpc, dnia ,,.k."..0.9J-.. ,oro ,.
(mie j sco!.'ośĆ)

Uwaqa:

1. osoba sk}adająca oświadczenie obo'riązana jest do zgodnego z pł:awdą, starannego i zrrpełnego

\'ype}nienia każde] z aribryk '

2- Jeżd.i poszcŻególne rubryk.i nie Żnajdują w konkretnIm przypadku zastosowania, naLeZy wpisac

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest
majątkor.lych, dochodów i Żobov'iązań do majątku

\łspó1oością maj ąt kową -

4' oświadczenie majątkowe dotyczy najątku w kraju i za qranicą'

5. oświadczenie majątkowe obejmuje lównież wierzytelności pieniężne.

6. W części A oŚwiadcŻenia zawarte są informacje jawne, w częścl B zaś infornracje niejawne

dotYczące adresu zamiesŻkania sk}adającego oś!.'iadczenie olaz miejsca położenia nieruchomości.
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tytul prawny:

1IT.

Posiadam udziały w spółkach handlowych należy podać 1iczbę i

14Ą Ć

udziały te stanowią pakiet więksŻy niŹ 10t udu ia}ów w spółĆe:

Z tego tytułu osiąqną}em(ęłam) I,' roku ubiegł}m dochód w wysokości:

TV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych ' należy podać 1iczbę i emitenta akcjii

d,cJe Le sLdnoł q pd'('e' \"ię.sz\ 1:ż 10g "'<c' i w sporc':

Z tego tytułu oslągrnąłem1ęłam) L7 r.oku ubiegl],m

V.

Naby}em (am) (nabyt mój małżonek, z wy1ączeolem mienia przynależnego do jeqo najątku odi]ębneqo)

od skaibu Państwa' innej państv/owej osoby prawnej, jednostek samoIządu LeIytorialneqo, ich
związkó!'' 1ub od komrmalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu W drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo;



1. Prowadzę rtziała]ność qospodarczą [2 ] (naIeży i przedmiot dzlałaIności ) :

z tego tytułr.t osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegł!m przychód i dochód w wysokoscl:

2- zarzadzafil działafnością gospodarczą ]ub jestem przedstawicie.Iem, pełnomocnikiem takiei

dŻiałafności (na1eży podać formę prawną i prŻedniot dziala]ności) : " " " _

'osobiści-e

- "vspól_Le z inn!łn] osobam] . " "

Z teqo tytułu osiąqną}em(ęłam) w roku ub1eg}\'m dochód w )rysakaści | """'J'

1- W spółkach handlowych

VTI.

(nazwa, siedziba spółki ) :

- jestem czlonkiem zaIządu (od kiedy) :

_ iestem członkiem rady nadzoIcŻej (od kiedy) :

- jesten czlonkien konisji rewtzyjnei (od kiedy) :

z teqo tytu}u osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegł\'m dochód w wysokośĆi:

2. W spółdz ielniach:

7

_ jestem czlonkien zarządu {od kiedy) :

- iestem czlonkiem tady tradzat:czeil3l (od kledy) : """""'_

- iestem członkiem komlsj 1

'--'\v" ""'
rewLzyjnej (oo krdY ' "' d\f'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w lokr] ubiegł\'jn dochód w wYsokoścl:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodaIczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem członkiem Iady nadzorczej (od kiedy) :

_ ]estem członkiem komisji rewizyjne] (od kiedy) :

"'ń!

\l r\

Z tego t\.tułu osiągnąłem(ęłan) w Ioku ubiegł)'m dochód w wysok
(t

oŚca: .. .4u,e..c'łn
f]



Tnne dochody osiągane z t]'tułu Żatrudnienia

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego Łytu}u:

VIII.

1rrb innea działalności zarobkowej lub zajęĆ' Ż

(w pr:zwadku po j azdóv7

x-
1o ooO złotych, r' tyn zaciągnięŁe kredyty i poŻyczki

(wobec kogo, w związku z jaklm zdarŻenlem' w jakiej
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żawyŻsze oświadczenie składam ś!r'ladomy (a) ' iż na

podanie nleprawdy lub zatajenie prawdy

podstawle art. 233 S 1

q.ozi kara Pozba\tienia

Kodeksu karnego

wÓ1ności.

t1l
t2l

Niev'łaściwe
Nie dotyczy
z\łier:zęce),
Nie dotyczy

/.{ alJ ,?.o /o 3lęr'(niejscowość, data)

skleś1ić -
działalności l^,ytwórczej w rolnictwie '!'' zakresie produkcji rośfinnej i

w folltlie i zakresie gospodał]stwa 'odzinneqo'
].ad nadzorczych spółdzie1ni mieszkanio!łych't3l


