
oSwnDczENlE MAJATKoWE

w6ita, zastqPcY w6lta, sekretarza gminy, ekarbnika gminy, klerownika jednostki organlzacylnej gminy,

osoby zarzqdzalqcei i czlonka organu zazqdzalqcego gminnq osobq prawnil

oraz osoby decyzie administracyine w imieniu w6lta

28-,A!,2A/1"//rJ?^/ , dnia t.
(miejscowoSd)

Uwaga:

1. Osoba sktadaJqca oSwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego

wypelnlenla katdei z rubryk.

2. Jeteli poszczeg6lne rubrykl nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisaC 
"g!g

dotvczv".

3. Osoba skladaJqca oiwladczenie obowlqzana iest okreSli6 przynalelno66 poszczeg6lnych skladnik6w

maJqtkowych, dochod6w i zobowlqzifi do maiqtku odrgbnego i malqtku oblQtego matlefiskq

wsp6lnoSciq maf qtkowq.

4. OSwladczenle maJqtkowe dotyczy malqtku w kraJu i za granlcq'

5. O6wiadczenle mafqtkowe obeimule r6wnie2 wierzytelno6cl pieniq2ne'

6. W czqicl A o6wladczenia zawarle sq lnformacje- Jawne, w czq6ci B 215 informacie nleiawne

dotyczqce adresu zamleszkania ekhdajicego o6wiadczenie oraz mteisca polotenla nleruchomo6cl'

czEsc A

Ja, ni2ej podpisanY(a),

urodzony(a)

(imiona i oraz nazwisko rodowe)

w

stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go-

spodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Oz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz' 715 iNr 162'

poz. 1126,21999 r. l.ir+9, po2.483,-z2OOO r. Nr26, poz.306 otazz2OOZr. Nr 113, poz.984 iNr214' poz'

1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z Z00l r. Nr 142, poz' '1591 oraz

z2OO2r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271 i Nr 214, poz' 1806)' zgodnie

z arl.24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad mal2erlskiej wsp6lnosci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

L

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartoSciowe:

na kwotq
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-tMki.{
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m2, o wartoSci:

m2, o wartoSci:

tytul prawny:

$[ul prawny:2. Mieszkanie o powiezchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa: , powiezchnia:

o wartoSci:

rodzal zabudowy:

tytul prawny:

Z tego $[ulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci

4. lnne nieruchomoSci:
ft*.d,artrry-.

{/
powiezchnia:

o warto6ci:

$[ul prawny:

ilt.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

n/, ffinrl/-t

tv

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni|1Oo/o udzial6w w sp6lce: znlp- d,clutz,l

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

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji:

,/n4Z ffiiutI/
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10o/o akcji w sp6lce:

/hL nbrbrzl

v

./ 
,-

Zlego tytulu osiqlnql6m(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6

opis mienia i datq nabycia, od kogo: .r7/2 , ,-)) i-,, *rr,

ll.
1. Dom o powiezch ni: ..../..$C............,



VI

1. prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq2 (naleZy poda6 formq prawnQ i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci

2. Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,

(nale2y poda6 formq prawnE i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

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

ikiem ta noSci

VII.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlcnkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. W spOldzielniach:

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3 1od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq:

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

VIII.

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego $tutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

lnne dochody osiqgane z tytulu

uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

zatrudnienia lub i dzialalnoSci zarobkowej lub z podaniem kwot

T

nnej

x.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

poda6 markq, model i rok Produkcji):

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci)
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyn )
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Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

data)

1 NiewlaSciwe skreSli6.

' Nie dotyczy dzialalnoSci rarytw6rczej w rolnictwie w zakresie

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

produkcji ro5linnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwa


