
oSwIADczENIE MAJATKOWE

\16jta, zastgpcy w6jta, sekretarz a gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej g m iny,
osoby zaruldzaiqcej i czlonka organu zatzEdzajqcego gminnq osobq prawnq

oraz osoby wydajEcej decyzje administracylne w imieniu w6jta1
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- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartoSciowe
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po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci 90-
spodarczej pzez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2OOO r. Nr 26, poz. 3OO oez z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ozz z 2002 t. Nt 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nt 214, poz. 1806), zgodnie z at. 24h tej ustawy
o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad mat2efrskiej wsp6lnosci majEtkowej lub stanowiace m6j ma.iqtek
odrgbny:
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m2, o wartoSci

m2, o warto5ci

tytul prawny

tytul prawny

na kwotg

(miejscow066)

Uwaga: 
\r l1. Osoba skladajEca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnegd z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-

nia kaidej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ..nie dotv-
czv,'.

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynale2noS6 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowi4za6 do majqtku odrebnego i majEtku objetego matzeisk4 wsp6lnoSciE ma-
jetkowq.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majEtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.

5. W czqdci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B za5 informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skladajEcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czEsc A

t.

Zasoby pieni92ne:

- Srodki pieni?2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..............
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1. Dom o powiezc nni: .tl r* (.....gL:.h;*<.......

2. Mieszkanie o powierzchn i: .4r'*.i ..ti.il., r,t
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3. Gospodarstwo rolne;

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

o wartosci:

rodzaj zabudowy: ...............

axe... ..r;.1;.ty*".tr , powiezchnia:

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

Z tego t),tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym pzychod i doch6d w wysoko6ci

4, Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci: ..........

tytul prawny:

udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10yo udzial6w w spolce:

Z t€go tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

lv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji

t.
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akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 '10% akcji w spolce:

Z tego l ulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochrid w wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu
Pairstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jedriostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby
Prawnej lub zwiqzku melropolitalnego nast?pujace mienie, K6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y podac
opis mienia idate nabycia, od kogo
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1. Prowadzg dzialalnoS6 gospod arczq2 (naleay poda6 formg prawnE ipzedmiot dzlalalnoici). ...14t-,1
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- csobiscie

Z tego ! ulu osiagnqlem(e.lam) w roku ubieglym pzych6d idoch6d wwysokoSci: .........................

2. Zaa4dzam dzialalno6ciE gospodarczq lub .iestem pzedstawicielem, peinomocnlkiem takiej czialalno6ci

(nale2y poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

- osobi6cie

....... .. tk{...... c.hl,lt,Z

Z tego h/tulu osiqgnElem(glam) w roku ubleglym doch6d w wysokosci: .

v .

1. W spOlkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .................. .....:/.Ltt,( ...

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem :€dy nadzotcz1 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......

Z t-.go tytulu osiqgnalem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

2. W spotdzielniach
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- jestem czlonkjen zazEdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiady):

Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym dochod wwysokosci: ....

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnos6 gospodarczE
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- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ...

- jestem czlonkiem rcdy nadzorczq (od kiedy)

P

-jestem czlonkiem komisji rewizy.inei (od kiedy): ..

- wsp6lnie z innymi osobami



Z :ego tytulu osiqgnalem (elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci

v llr.

lr:re dochody osiqgane z tytulu zatrudnienja lub innej dziaialno5ci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot
uzjskiwanych z
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ka2dego tytulu:
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Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
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Zobouiqzania pienigzne o wartosci pov,ryzel 10 000 zlotych, w tym zaciEgniete kredyly i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdatzeniem, wjakiej wysoko6ci): ..................................
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Dzicnnik lJstr\\, - t2- PoL. 2OZO
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Informacja niejawna
(Art. 24 j ust. 6 ustov)y z dnio g marca 1990 r. o sumorzqdzie gminnym)

Powyisze oSwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii oa podnawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

.?.qr.p.aka. r. rta*.... y' !... Q.L,.1?.r g.
(m'ejscowosa, data)

.t/-Qraq,-,rro.
(podpi,

' Niewla6ci\,\€ skre6li6.
2 Nie. dotyczy dziatarnosci wytudrczej w rornictwie w zakresie produkcji rosrinnej i zwiezecej, w formie
. i zakresie gospoclarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczph spodzielni mieszkaniowych.


