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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przrypadku zastosowania, naleLy
wpisad ttnie dotvczytt.

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd poszczegdlnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafr do maj4tku odrpbnego i majqtku
objgtego maDerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oruz miejsca poloienia
nieruchomoSci.
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po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnic zaft. ?4h tej ustnwy o6windoznm, te posiudum
wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce ur6j rnaj4tek utlrgbny:
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Zasoby pienig2ne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniE2ne zgromadzone w walucie obcej: ...
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II.

1. Dom o powierzchni m2, o wartoSci has t..j
tytut Trol'c.:'-rs ]

2. Mieszkanie o powierzchni: ..:;:... m2, o warto$ci

tytut

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ................................

o wartoSci:

t;rtul

Ztego tlrtufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4.lrcre nieruchomoSci:
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.Y..9I.:.=r.r
I

rodzaj zabudowy:

L+

t5rtur praunryr .....;..................t:::.p.::J.r.:.[.g1.+..yJIi.:.Sr.......!4'rg.]..:.*.:.:.k

.............w, g...... *..p.1,r..*.yi.......'T"""'t"""'
I

IfI.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przcdsiqbiorc6w, w Lt6rych uczcstnicz4takic osoby - nalcZy podad liczbg i cmitenta udzialrSw:

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niLl0oA udzial6w w sp6lce:

Ztego lrtulu osi4gn{em(Elam) w roku ubieg}ym doch6d w wysoko6ci: .........

2. Posirdam udziaty rv innych sp6lkach handlouych - nalezy podai liczbE i emitentn udzinl6w: ......

Z tego tytufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:
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IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleLy poda6 liczbE i emitenta akcji:

,/1vr/1 e J) O1)4"""'t""""

akcje te stanowiqpakiet wiEkszy ni2l0 %o akcji w sp6lce

Ztego tytufu osi4gn4lem(Etam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: .............

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy podad liczbE i emitenta akcji:................

Ztego tl.tufu osi4gnqlem(Etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) inabyl m6j malhonek, z wytqczeniem mienia przynaleimego do jego majqtku
odrEbnego/ od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ic,h zu'rinzk6w Iub od komrrnalnej osohy prawnej nastEpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i datE nabycia, od kogo :

vI.
l. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(nale2y podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoic) :

..t*. s.....d.,,r.t r,f *1... . ...

osobi$cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego t5rtulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .............

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzia{alnoSci (naleiy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnoScr): ..............

- osobidcie

- wsp6lnie z innymi osobami
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Z tego frtulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

\rII.
t(<-b\" E [,;:, t.-,.....t.....-..............W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki ):

\

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od ktedy):

i 'j
Ztegotytufuosi4gn4lem(qlam)wrokuubiegtymdoch6dwwysoko5ci:........*ffi;

vrII.
424 t"tb,bi

Inne dochody osi4gane z tlrtutu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zku2dego Qrtulu

.n.ry.e.....:.... /!..9.. i..k..Q...r.1...

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nale2y podat markq, model i rokprodukcji): ..

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po|yczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w antqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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\U, Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 uslawy z dnia I ftrurcu 1990 n o t;omorzqdzie gminnynr)

PowyZsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

ordn t -i tg"9.r.Zolz ^,
)( miejscowoSd, data ) (

CZESC B

t, J,?


