
oswADczENtE MAJATKOWE

w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

osoby zarz4dzaiqcej I czlonka organu gminnq osobq
oraz osoby wyd ajqcej decyzie administracyine w imienlu w6jtal

gminy,$o/':))

ilq*il , dnia *0, o luft.
(miejscowoSC)

Uwaga:

1. Osoba sktadaJqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupetnego
wypetnienla ka2del z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6tne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy wpisaG rr!!.lg
dotvczv".

3. Osoba skladafqca o$wiadczenie obowiqzana Jest okre5li6 prrynaleino66 poszczeg6lnych skladnik6w
malqtkowych, dochod6w I zobowlqzafi do maJqtku odrqbnego i mafqtku obJqtego maflefiskq
wsp6lno6clq maiqtkowq.

4. O6wladczenie maJqtkowe dotyczy malqtku w krafu I za granlcq.

5. Oswladczenie maf qtkowe obeimule r6wnle2 wierzytelno$cl pieniq2ne.

6. W czgscl A o$wladczenla zawarte sq informacje Jawne, w czq6ci B za6 lnformacje nleiawne

dotyczqce adresu zamleszkania skladaiqcego o5wladczenle oraz mlejsca polotenla nleruchomo6cl.

czEs6 A

L&A ,{ d
i nazwisko oraz rodorre)

Ja, ni2ej podpisany(a),

urodzony(a) wf Urny,tiltiiL

(miejsce lub

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci go-

spodarczej po"= o"oty pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 iNr 162'

poz. 1126-,2199g r. Irirag, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 or?tr22002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz'

iAO6; oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz

z2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr'153, poz. 1271iNr214, po1 1896.1, zgodnie

z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matZeiskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej IL

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto5ciowe:

na kwotq:

t

rsKl



il.

1. Dom o powierzchni: ti,1t dOlUiht", o wartoSci:

2. Mieszkanie o poriezcffi6"0;.5.8. J', o wartosci:

3. Gospodarstwo rolne: fllfi"
rodzalgospodarstw a: l1j-t 1dA-l\@

t(offi "\if,,n*

rc"u;Jtr "-4"'l',f
Mrrp,lr{{

tytul prawny:

t^

, powiezchnia:

o warto6ci: 'I

tytul prawny:

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

4. lnne nieruchomo6ci:

powiezchnia: L ,c

tytul prawny:

It.

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

ULU }l,tolqtlu

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% udzial6w w sp6lce:

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

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq iemitenta akcji:

...............1&S..........,J,^9..1U.y1.1a....
\

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcji w sp6lce:

v
Ztego tytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od

Skarbu Pafstwa, innej paflstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

alo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y poda6

o wartoSci:

I
I



vt.

1. Prowadzq dzialalnoS6 (nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci)

Ui
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawici elem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalno5ci)

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego $[ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

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

2. W sp6ldzielniach:
(-

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczei3lod kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):

Z tego tytu{u osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6c

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



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospodarczq:

-jestem 
czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,.......................

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

vill.

tx.

lnne dochody osiqgane z tYtulu zatrudnienia I

[( ku't,
ubi

^u

nnej dziafalng5ci zarobkowgj I

Utu;k"0J L Va

ub zgjq6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu lu(u

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci 10 000 zlotych (w pzypadku nale2y

podad markq, model i rok produkcji): k

x.
Zobowi1zania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 1O 0OO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczkioraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci):

u_



czEsc B

Y Informacja niejawna

@rr.24just.6ustawyzdniosmarcalgg0r.osomorzqtlziegminnyn,)

powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

(miejscowoS6, data) (podpis)

t NiewlaSciwe skre6li6., tii; ilt;y orli"rnos"i wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.t Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

\.

h|tJ ., dil,.. ill..,.{Ql,!, eil-4.Y-


