
oswtADczENlE MAJATKOWE

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gfiS/
osoby zarzqdzajqcej iczlonka organu zazqdzai1cego gminnq osobq prawnq \-vJLf

ora, osoby wydaiqcej decyzieadministracyine w imieniu w6itar

........ft*,*...r&j^/-......... , dnia ,l:L:l-l"tLW:

uroazonylalfl . 1n.r9.u ub- zlqr,

r,

(miejscott oSC)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana fest do zgodnego z prawdq, starannego'l'zupelnego
wypetnienl a k*del z rubryk.

Z. Je2eli poczczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisad ..nie

dotvczv".

3. Osoba skladaiqca o6wiadczenle obowiqzana jest okreSli6 prrynaletno56 poszczeg6lnych sktadnik6w

ma;qtkowych, doctrod6w i zobowlqzaf do maiqtku odrpbnego i malqtku obJqtego mal2efskq
wsp6lno6clq malqtkowl.

4. O6wladczenle mafqtkowe dotyczy mafqtku w krafu i za granicq'

5. Oswiadczen ie maf 4tkowe obef m uie r6wnie2 wierzytelnoScl pien iq2ne.

6. W czgscl A oswladczenia zawarte sq ,infonnac-le jawne, w czqsci B zas lnformacJe nieiawne

dotyciqce adrcsu zamieszkania skhdaf{cego o5wiadczenie oraz mleisca polo2enla nieruchomosci-

czEs6 A

Ja, ni2ej podpisany(a), r)
(imiona naanvisko rodowe),

L

Crn w t/ cl,Jt-i )ik -

,-{, +.r 'v

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia-1997 r. o ograniczeniu prowadzenla dzialalnoSci go-

spodarczej po", o*fy petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr {62,

paz. ,t126-, z 1999 r. tir +g, plz. 483, 
-z 

2O0O r. Nr 26, po.z. 306 ore,z z 2002 r. Nr 113, poz: .9-g i Nr ]14' Poz'

1g06) oraz ustawy z dnia I'marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz- U. z-2O!1r- Nr 142, poz' 1591 oraz

22002 r. Nr23, poz.22O, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. 1271iNr214, poz' 1806), zgodnie

z arl. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2erlskiej wsp6lnoSci majqtkorvej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

r\

- *rodki pienieZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe:

na kwotg
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r
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1. Dom o powiezch ni: Z( {,/ m2, o wartosci:

2. Mieszkanie o powiezchni: m2, o wartoSci:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:

prawny

prawny:

, powiezchnia:

rodzai zabudowy:

tytul prawny:

Ztego tytuNu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysoko5ci

4. lnne nieruchomoSci:

powiezchnia:

o warto6ci:

tytul prawny:

\

I It.

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - podaC liczbq iemitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niL10o/o udzial6ww sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcji w sp6lce:

v
Ztego Mulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek sarnozqdu tefiorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mien

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

kt6.,re pod zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6

l,r^{ ,L[*.,,J.J

IV.



vt.

1. Prowadzq dzialalno6d gospodarczq2 (nalezy podad prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(91-am) w roku ubieg{ym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zaaqdzam dzialatnoSciq gospod arczq lub jestem przedstawicielqm, pelnolocnikiem takiej dzialalno6ci

(nale2y podaO formq pra\ivnq i pzedmiot dzialalno5ci): .......................L1*..(-.......... .gtg. !x{LL,}..\............) J

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vil.
1. W sp6tkach handlowych (naanra, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem kledy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzore,zel3lod kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

o

-jestem 
czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytulu

uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

4.

lub izarobkowej lub z podaniem
I

\

tx.

Sktadniki mrenla ruchomego o warto6ci 10

podaC model irok produkcji):

(w pzypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowlqzanla plenlq2ne o wartoSci powy2ei 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz warunki,

na zostaly udzielone (wobec kogo, w zniqzku z jakim zdarzeniem, jakiej wysokoSci):

o

t
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 msrca 1990 n o somorzqdzie gminnyn')

powyZsze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie arl.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

(miejscowo3d, data)

t Niewla5ciwe skreSli6., Nie dotyczy dzialalnosci urytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezgcej, w formie izakresie gospodarstwa

rodzinnego.t t,tie Ooty&y rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'


