
oswrADczENlE MAJATKOWE

w6jta, zastepcy w6Jta, Eekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej Sm|1yt Z

osoby zarz4dzalqcej i czlonka organu zarzqdzaiqcflgo gminnq osobq prawnq utt,
oraz osoby wydaiqcel decyzie adminiqtracyine w imieniu w6Jta'

?anr^-, , dnia 25.ok. 204r t.
(mieiscoroS6)

Uwaga:

1. Osoba sktadaJqca o6wiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypeln ien I a ka2dei z rubryk.

Z. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znaiduJq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety wpisa6 ..nie

dotvczv".

3. Osoba skhdaJqca ogwiadczenie obowiqzanafest okre6li6 przynaletnGG poszczeg6lnych skladnik6w
mafqtkowych, dochod6w i zobowlpari do maJqtku odrgbnego i majqtku oblqtego maf2efskq
wsp6lno6clq maf qtkowq.

4. O6wladczenle mafqtkowe dotyczy malqtku w krafu i za granicq.

5. Oswiadczen ie maJqtkowe obeJ m uie r6wnie2 wiezytelno5cl pien igine.

6. W czg6cl A o6wiadczenia zawarle sq informacie lawne, w czq6ci B za6 informacje nieiawne

dotyczqce adresu zamieszkania skhdajqcego o5wladczenie oraz mleJsca polo2enia nleruchomo6ci.

czEs6 A

Ja, ni2ej podpisany(a), h
i nazwisko oraz naalisko

?wbbovur, tkkol,e, N, I ,, ?AL

4-

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

spodarczej pze, osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr {62'

Wz. 1.126-, z 1g99 r. l.ir 4g, poz. 483, z 2O0O r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, Fr: -9^e 
i Nr 214, poz.

1g06) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591 oElz

z2OO2r.Nr23, po2.220,Nr62,po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po2.1271 iNr214,po2.1806),zgodnie
z arL 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2e6skiej wsp6lnoSci majqtkorej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: 3 ooo tf

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

na kwote:

I



ll.
'1. Dom o powiezchni:

2. Mieszkanie o

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:

o wartoSci:

m2, o wartoSci

o warto6ci:

$1tul prawny:

tytul prawny:

powiezchnia:

Z tego fftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

4. lnne nieruchomoSci:

powiezchnia:

o wartoSci:

tytul prawny:

I[.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale|y podad liczbq i emitenta udzial6w:

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy ni?10% udzial6ww sp6{ce:

Z tego $rtulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegfym doch6d w wysokoSci:

tv.

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

v.
Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6j matsonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y poda6

opis mienia idatg nabycia, od kogo:

4., 4



vl.
1. prowadzq dzialalnoS6 gospodarczqz (naleZy poda6 formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

2. Zazqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(nalezy podaC formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci, ......................

vil.
1. W sp6lkach handlowych (naanra, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kledy):

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

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem zaz4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3loO kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)r

Ztegofftutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSc



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztqo tytulu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

vilt

tnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego tytulu :

4t4

ry
h5 h4 /), 2e

)

200 11, (

tx.

x.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 1O 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

Zobowlganla pleniq2ne o wartoSci povty2e) 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz warunki,

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

UI 0 I

tLt to
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Y Informacja niejawna

i

{

(Art. 24 j ust. 6 ustotlty z tlnia g marcq lgg0 n o somorzqtlzie gminnynr)

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

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

?orr*ol*
(podpis)

1 Niewla6ciwe skreSli6.

' Nie dotyczy dziatalnoSci wytw6rczej w rolnicttrvie w zakresie

rodzinnego.t Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych'

produk{i ro5linnej i zwierzqcej, w formie izakresie gospodarstwa

,\'

-

........7..Err.*r.r.d.*,..2.2..,...o-!..,..k1tt,......--..
dnieiscor,rosC, Oata)
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