
(miejscowoSi)

Uwaga:

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

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisad rrnie dotyczy".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okre.Slid prrynaleino5d poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i znbowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego maEeriskq wsp6lnoSci4 majqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotycz,y majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadcz6nie majqtkowe obej muje r6wnie2 wienrytelnoSci pienipine.
6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zal informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomo5ci.

cz,nsc A

oSwTADCZENTE MAJATKowE a\
radnego gminy | 1>^

k*w/,aniu tr! (! (f'

'lda Dorotd zd., 1{"n* )--..../ /Ja, nizej

urodzony(a) .

a), .......
oraz nazwisko mt4c-w...........

(

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (DzJJ.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr l13, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz, 1806), zgodnic z nrt. 24h tej ustuwy o$windoznm, ie posiodnm
wchodz4ce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce rn6j maj4tek r-rdrqbny:

I.

Zasoby pieniEZne:
- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie polskiej

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto6ciowe: ...

....... na kwotg

r
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r. /n/x
l. Dom o powierzchni : ................. , o wartoSci: ..........

ffi2, o

tltul prawny: ...........

3. Gospodarstwo rolne: /n/-L
rodzaj gospodarstwa: .................... porvierzchnia: .......

o wartoSci:

rodr.aj zabudowy:

4. Inne nieruchomo5ci: /t4,,LZ'
powierzchnia:

o wartoSci:

Itr.

l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przcdsiqbiorc6vy,

//u,L
w uczcstnicz4takic osoby - nalcfr poda6 liczbg i cmitcnta udziafi5w:

udzialy te stanowiqpakiet wigkszy niZ.l0%o udzial6w w sp6lce: .....

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

2. Posiadam udziaty w handlorvych - nalezy podad liczhE i emitentn udzinl6w: ......

Ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .

ry
t5rtul prawnyr ..............

Ztego tytufu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ......................
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IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

::*."my&:'
takie osoby - nale?y podai liczbE i emitenta akcji:

akcje te stanowiqpakiet wigkszy ni?l0 %o akcji w sp6lce:

Ztego qrtufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ................

2. Posiadam akcje w

....m44....
handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta akcji:....

Ztego brtufu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......

v
Nabylem(am) /nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przanaleimego do jego majqtku
odrgbnego/ od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ic.h zwiqzk6w lub od komrrnalnej osohy prawnej nastppujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w opis mienia i datE nabycia, od kogo :

vI.
I dzialalnoSi podat formq prownq iprzedmiot dzialalnoic i) :

/aial
osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .....

Z tego tlrtutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospod arcz4.lub jestem przedstawicielem,
i przedmiot dzialalnoSci):

- osobi6cie .........

takiej

o@n
,,o@<f

/t

- wsp6lnie z innymi osobami

dzia{alnoSci
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Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

VII.
W sp6lkach handlowych (nanua, siedziba sp6tki): /rLU

- jestem cztonkiem zarzqdu(od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

VIII.
Inne dochody osi4gane z tSrtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego Qrtulu:
...r................?:...

I

,T,

i/ o E'O 76zr
""""""9'."g5

D(
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w prrypadlru pojazddw

mechantcznych naleiy podat markq, model t rok produkcji)

2,o {,......

x.
Zobowiryania pieniEzne o wartoSci powy2ej 10.000 zhotych, w tym zaci4gniEte kredyty i poiryczki

oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w n"tiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiei
wysokoici)
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-/'Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnio I nrurcu 1990 n o t;ntnorzqdzie gminnynr)

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

2h oh 4ft
( miejscowoS6, data ) ( podpis )

czQsc B
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