
OŚWADCZENlE MAJĄTKOWE
wąra, z.śĘpcy wójr., *krc{aża gnlny, skarbnika gfiiny, kierownlka]edn@lkl orq.nżacyjn.j
qmhy, o.oby z.u ądzają@j l członka organu aEądzaiącegó gmlnną óśobą prawną oE osoby

wydaiąc€j d€cyzje adńiniśtlacyine w lnlenlu wójra]

{,ł$rłłq_ąrł,,,,,,,,,,,-"-bl,--a-3---if/4---,-

1, ośoba skhdaiąca oŚwiadc*nte obowl?an.l$t do zgodn€qo ż prawdą,6laann€go lżupelnego
yypelnie.ia taŹdej z rubryk.

2, Jeź€ll @*E€qólne rlbryki nie źMiduia w konkr.tnyn puYpadk! żaśtGówanla, n.leży Wpisać ,,nie

3, ośób. .kł.d.jąca oświadąonio obowiqź.a ]$t okr€atić przynależność pGźcźćqólńych
śt{adńlków maląlłolych, dochodów i zohowiążań do ńajątłU odĘbn.go i m.jątku objęl€go
malż€ńską wśpóhośclą ma|ąOową.

d oćwi.ddgnlo majqtkow€ do§ey nająlłU w lGlu l a gEnicą,
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dżiał. noścl glspodalcże] pżd ośóby pBlniące lunkcje pub i€ne (oż, u, z 2a17 I 9oz 1393) óEż
Uslawyzdnia3marca1990rosamożądziegminnyń(DżUz2a17Ipoz.lalrzgoóniezań24h
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Adres żamieżkania osobv składaiaei ośMadczen e:

Pow}ŻYe ośWiadczenie składam śW]adomy(a). ż na podsiawie ań 233 § 1 Kod€kśu ka.nąo Z
podan e niep€Wdy lub Ztajenić prawdygróżika6 pozbaw enia Wolnośc,
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żakeśie oośpodaBlwa bdz]nnóqo

3 N e doly@y Bd nadzoreych spółjz eln mieszkaniowy.h,
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