
oswhDczENlE MAJATKOWE

w6jta, gminy,

Qarcag'l dnia N 04 NI (, r.
(miqscotteSC)

Uwaga:

1. Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego

wypelnienla ka2def z rubryk.

2. Je2ell poezczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisa6 ..nie

dotvczv".

3. Osoba skladaiqca o5wiadczenie obowiqzana Jest okreSli6 prrynaletno56 poszczeg6lnych skladnik6vY

mafqtkowyctr, Oocnoa6w i zobowi+an Ao maiqtku odrqbnego i mafqtku obfqtego mal2efiskq

wsp6lnoSclq malqtkowq.

4. Oswiadczenle majqtkowe dotyczy mal4tku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenle maiqtkowe obejmuie r6wnie2 wienrytelno$ci pienigtne'

6. W czqgcl A ogwladczenia tawarle sq informac_ie- lawne, w czq6ci B za6 informacie nieiawne

dotyciace adresu zamleszkania skhdajqcego o6wiadczenie oraz mleJsca polotenia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), ilb tCZ
i nazwisko oraz nazwisko

zastqpcy w6Jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej
-- 

osoUi zarzqdzaiqcej i czlonka organu zarzqdtalqcbgo gminnq osobq Prawnq
or", osoby wydajqceJ decyzje administracyine w imieniu w6ftar

14, Gatc
(imiona rodowe)

1,r,CI iewurodzony(a)

tioI

^iK

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gc'

spodarczej po"= oroby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr {62'

poz. 1 126', z 1999 r. lL ag, poz. 483, 
-z 

2OO0 r. Nr 26, po.z. 306 ote 12002 r. Nt-113, po1 984 i Nr214, poz'

1g06) oraz ustawy zdnia g'marca 19g0 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z20o1 r. Nr 142, poz. 1591 oraz

22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie

z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzece w sklad maf2erlskiej wsp6lnosci majqtko,vej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: 34oo n

- papiery wartoSciowe:

na kwotq:

e 0, 01 en
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

a

t- URZAD MIEJSKI 
I

,

Llt@i*

)l



il.
q

q/ c+ C 4!/tut1. Dom o powieachni: m2, o warto6ci:

m2, o wadoSci:

prawny:

fftul prawny:2. Mieszkanie o powiezchni: *,g. ",lur,,t.{

3.Gospodarstworolne: 
.'"'--"'"'Z'i

rodzaj gospodarstwa: rclnp powiezchnia /,,/5 htu
o wartoSci:

rodzdl zabudowy:

+

tytul prawny:

Z tego tytulu

4.lnne nieruchomoSci:

o. L. a A/r') 0.1

osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci: fO,"y

powiezchnia: bu^tI cola,!ca&

o wartoSci:

$[ul prawny: nob /

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

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytrlu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko6ci:

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o akcjiw sp6lce:

v.
Ztego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z v,tyl4czeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od
Skarbu Pa6stwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich anriqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale?y poda6

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

/5/ fi$i{*rn*..nu41t*
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1. prowadzq dzialatnogd gospodarcz{ @aleZy podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

a4

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

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

Z. Zazqdzam dzialalnoSciq gospod arczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnabm(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vil.

u-^k..........^.!.p.1!...:t.l-..1...:r......................
'i

- jestem czlonkiem rady nadzorc-zej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zaz4du (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3 1od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Zlegotytulu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq:

lo*

-jestem 
czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

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

tx.

x.
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Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyhe110 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

podad markq, modeli rok Produkcji):

*0 &

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

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zv'riqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

A- u," t) h olece , 0,b r'trr\

nC' -2,C'TCJIA t ltre

0 rnq*

vlll.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot

l-/



Y Informacja niejawna

@rt. 2a j ust. 6 usfawy z dnio 8 marca 1990 n o samorzqdzie gminnynt)

powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), i2 na podstawie ar1.233 $ 1 Kodeksu karnego za pOdanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

vCA-(.uJ

, 
,.1
Ud(frl,/

(miejscowo3d, data)
(podpis)

1 Niewta6ciwe skre6li6., Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnicfia/e w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqcej, w formie izakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 nie Ooty&y rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

G"

czesb B

u/,


