
w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza
osoby zarz4dzajqcei

oswrADGzEN lE MAJATKOWE

gminy, skarbnika gminy, kierown
i czlonka organu zarzqdzaiqcego

ika jednostki organizacyinej gminy,
gminnq osobq prawn.l

decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

4c?, ,ania -/6' 04 JC#,.
(miejscowoSd)

Uwaga:

1. Osoba skladafqca oSwiadczenie obowiqzana Jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypelnlenia katdej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnzypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ..nie

dotvczv".

3. Osoba skladaJqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 prrynale2no66 poszczeg6lnych skladnik6w
mafqtkourych, dochod6w I zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i maJqtku obJqtego mat2efiskq
wsp6lnoSciq malqtkowq.

4. Oswiadczenie maiqtkowe dotyczy mai4tku w krafu I za granlcq.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuJe r6wnlet wierzytelnoSci plen iqtne.

6. W czqsci A o6wiadczenta zawarte sq informacie jawne, w czgsci B za6 lnformacie nleiawne
dotyciqce adreau zamleszkania skhdaiqcego o6wiadczenie oraz miejsca polotenla nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

) /3

oraz osoby \Mydapppj

\{r,

urodzon w

(miejsce stanowisko lub funkcja)

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

spodarczej pzez osoLy pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 i Nr 162'

paz. 1126,21g99 r. Nr49, po2.483, z2OOO r. Nr26, poz.306 otazz2002r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.

1806) oraz ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 oraz

z ZOO2 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie

z arl. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2erlskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby'pieniqzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej

4

)

- papiery warto6ciowe

na kwotg

I

I
I

I

c.
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I
1. Dom o powiezchni:

2. Mieszkanie o powiezchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:

o wartoSci:

m2, o wartoSci

m2, o warto6ci360 20{/&t-rr
tytul prawny:

tytul prawny:

, powiezchnia:

ft
7

rodzaj zabudowy:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:

4. lnne nieruchomo5ci: ,1
L

o

tytul prawny:

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq iemitenta udzial6w:

4)a?o,f (

ilt.

/<t lfte5 (

IV

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2lOYo udzial6w w sp6lce:

Z tego $tulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

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

(

V

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnelem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6j matsonek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re
opis mienia idatq nabycia, od kogo: 4

zbyciu w drodze pzetargu - nale2y poda6

...,tn.r.....c.{,e,ftx.y..........



VI

1. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczq2 (naleZy poda6 formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ......................

z4-4 ?- dt;fr.+rzn

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

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

2. Zarzqdzam dzia{alno6ciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno5ci
(nale2y podaC formq prawnq i pzedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

vil.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) ,/hz ?- *zr,ou4

L4

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

--n---I
tjl 

U

(4a.- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 24./ i€- J-ahzezu----*r- -/-
2. W sp6tdzielniach

/44 2 /"fr/.r'411cl/
- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczels 1oO kiedy): ,zzz/l r/ooLxz.,t
v -- -;/

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy) 2

Z tego $tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci
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c



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,4:ttO Cl.dra,t-/-

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): 24.( ?-,.,/_.tr{2.?tnt
//

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 244 Q c;/,aLr-ztz

vil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajq6, z podaniem kwot

uzyskiwanych z tytulu:

Z- /

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

poda6 markq, model i rok Produkcii):

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredff ipo2yczkioraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiq3ku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

/c

r(nLr,, t
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-F Informacja niejawna

@rt.2ajust.6ustawyzclniaSmgrcalgg0nosamorzqdziegminnyfi')\
I
l
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powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie arl.233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

O//
(miejscowo56, data) (podpis)

1 NiewlaSciwe skre6li6., r'.ii" a"tvLv azLiarnosci wytw6rczej w rolnictrrvie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.t Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'
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