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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotvczry".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre.Slid przynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrpbnego i maj4tku
obj gtego maEerisk4 wsp6lnoSciq maj qtkowq.

4. O5wiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obej muje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B z,aS informacje niejawne

dotycz1ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oralz miejsca poloienia
nieruchomo5ci.
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l', ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr l13, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnic z art.24h tej ustnwy o$windoznm,2e posirrdum
wchodz4ce w sklad malzefskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub sl.anr.rwi4oe rn6j rnaj4l.ek uclrqbny:
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Zasoby pienip2ne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej {+,: ..........VL*' *.....*(P.
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- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej: ...........t1/t !.*...
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na kwotg:
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- papiery wartoSciowe:
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1. Dom

tytul

2. Mieszkanie o powierzchni

tytul prawny: ....................

o powierzch ri, 4r-1.J..,Llf
prawny : .....Y*1'kk,-q..h+-...

..... ffi2, o wartoSci: ....C
v9 'LLO

, o wartoSci:
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3. Gospodarstwo rolne:

ro dzajgo spodarstw u, .....!.1.1.!... C,IV. ..... , porvierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

Ztego tlrtufu osi4gnqlem(Etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchn iur....d).

o wartosci : ...........6..0... Lq..5.......

Z
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t5rtutprav*ny,......vk*lk.)?.C.*,..,....... *.19,lL,a+U9 L
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przcdsiqbiorc6w, w Lt6rych uczcstniczq takic oso - nalcLy podad liczbq i cmitcnta udzialOw

...//<v.e-......

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz. 70yo udzial6w w sp6lce: ...

Ztego tlrtulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....

2. Posiadam udziaty w innyoh

Ztego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci:
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IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych poda6 liczbE i emitenta akcji:

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niZ l0 %o akcji w sp6lce

Ztego tytufu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ................

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:................

.gat?-......

Ztego 04ufu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabytem(am) /nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrgbnego/ od Skarbu Pafstwa" innej pahstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komrrnalnej osohy prawnej nastEpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu

:::::::i*T::::

vI.
1. ProwadzE dzialalno66 prownq i przedmiot dzialalnoici) :

- osobi5cie ....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tlrtulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: .............

2. Zarz\dzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub
dzia{alnoSc i (nal e 2y po dat for mq pr ow nq

osobiScie

jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSc)

- wsp6lnie z innymi osobami

-e*......
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Ztego fytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: ....

VII.
W sp6lkach handlowych (nanua, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tlrtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: .....................

vrII.
Inne dochody osiqgane z ffiilu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot

v trc.o 1L&td;

tlrtulu: ......
LUt14-O

.ar. l/1*4.
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M TIN ./1e...t.i. tt
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DL
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w pr4tpadku pojazdow

:::::::*:
nalei podat markq, model t rok

x.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i poLyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec lago, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici):

Afu,.e--.......
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cz4sc B

Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I ruarca 1990 r. o t;nt?rorzqdzie gminnynr)

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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(( miejscowoSc, )
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