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oŚWADczENtE MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy' kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zaządzaiącej i członka organu zarządzĄącego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imleniu wolia1 ,^ ' Ą. , ^ ^
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk. 

.:

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic pzynateżnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętegb miłżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczen!e majątkowe obejmuje również wierzytelności pleniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruóhomości.
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Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)
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Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

ko oraz ń;żńisko'iódó\'b-5"""""""
763r* d: fu

po.za'poznaniu się z przepisami ustawy.z dnja 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnoŚci gospodarczej prze7'osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. r.rr róo, poz.679', z 1998 r. Nr113,po2.715 i Nr 162, po2.1126,21999 r. N449, poz.-4ti3,z2ooo r. l.trzo, poz.306 orazz2oo2r. Nr 113,po?:gYj Nr214, poz. 1806) or?z-ustawy z dnia 8 marca 199O r. o sa*o'ządzń gminnym (Dz. U. z2oo1r.\r 142,poz- 1591 orazz2OO2 r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.5SB, trti tts, poz.9g4, Nr 1S3, poz.
127.1 i t'ł1zJł' poz. 1806), zgodniez ań. 24htej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzącewskład
małzeńskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny!

t.

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

na kwote:
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Dom o powierzch n r,'''....'.'..'. /€'.&..-,'...-'*....' -!,tytułprawny: ]| ,
2' Mieszkanie o powierzchni. / snr, owańoŚci:
tytułprawny: .dź , ?-

3. Gospodarstwo rolne: - ..j / /
powierzchnia:

o wańości:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: ł66 MZ-
o wańoŚci:

il1.

'l. Posiadam udziały w społkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .

M.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych _ nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

(

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

@ www.signform.pl sp. z o.o., e-mait: biuro@signform.pl, tet. (o-22) 337-1 1-sJ, fax: (o-22\ 337-11-sz
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V.

vt.

1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą2 (naleŻy podać prawną i przedmiot działalności):
€/

-osobiście:

-wspólnie z innymi osobami:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod * *v"ótoś.i,

2 ż;;;;d,^;il;i; ą ilil;;.;; ill;;il #"o,t,*ilffi ;;;;;;;;ik.; i;ki;i
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):uzlalalnoscl (nalezy pooac tormę prawną i pzedmiot dĘłalności):

_wspólnie z innymi osobami:

ż t"ó i'il;;;ią9;#;ł;i";ru ;;il il;ilń ó;;'"ńeJ i ilffi; * ;ffik;ś;i,

vt!.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

#il ;;ilkil ;;il;;;;"i ł"o r"ovj;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W społdzielniach:

@ www.signform.pl sp. z o.o., e-mair: biuro@signform.pr, tel. (o-22) 3ar-11-si; fax: (o-22) gg7-11-s2 3a6 w
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_jestem członkiem zaządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

_jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

3. W fundacjach prowadzących działalnośc gospodarczą /4>

-jestem członkiem zaządu (od kiedy):

_jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

lX
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o ooo złotych (la1
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X
Zobowiązania pienięzne o Wartości powyzej 10 ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz warunki, na iakich udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w- jakiej

{.''''.łł-r*p fu k. -ffi z .. -",{affi u fuz
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

/i' t-Jr.

' Niewłaściweskreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, W formie i zakresie gospodar-

^ stwa rodzinnego.
o Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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