
oswnDczENtE MAJATKOWE

w6ita, zast?pcy w6Jta, sekretanza gmtny, skarbnlka gmlny, klerownlka Jednostkl organlzacyfneJ gmlny'

os oby zarz4dzatqcel i czlonka organu zarzqdzalqoego gmlnnq osobe pravmq 
& I, ,

oj3. o"oOy nUtaJqce; aecyzle adminlitracylne w irnleniu w6ftar \ ('

, alrra ..p,/. ..0-9...,a-p./d. r.
(mldscount6)

Uwaga:

i. Osoba rkladafqca o6wladczenle obowlqzana Jeet do zgodnego z prawdq, starrnn go l'zupetnego

rrypetnlenla katdef z rubrYk.

2. Jetel poszczeg6lne rubryki nie znajdulq w konkrutnym przypadku zastosowenla, nalety wplsac 
"g!g

doWcar".

3. Osobaskladaiqca orlwladczen le obowlqzana f est okre5li6 przynale2no66 poszczeg6lnYch skladn lk6w

malqtkowych, dochod6w I zobowlqzafi do malqtku odrqbnego I malqttu oblgtego maftefskq

I nazrrrrtsko oraz nazwlsko rodotro)

urodzony(a) OP o* w

(miejsce lub

wsp6lno6clq malqtkowq.

4. OSwladczenle malqtkowe dotyczy mafqtku w krafu I za gnnlcq'

5. OSwladczenle matqtkowe obelmule r6wnlel wierzytelno6cl plenlg|ne'

6. W czq6cl A oSwtadczenla zawarte sq lnformacJe- lawne, w czq6cl B zai lnformacfe nlefawne

dotyczqcc tdrcsu zamteszkania skhdaficego ocwtadizenle oraz mletsca pololenla nleruchomo6cl'

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a),

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

spodarczej pzez osoby petni4ce funkcje publiczne (oz. u. Nr 106, poz.-679, z 1998 r. Nr 113, poz'715 i Nr 162'

poz. 1126,21999 r. Nr49, po2.483, z 2000 r. Nr'26, Poz. 306 ofazz2}o2r. Nr 113, poz' 984 iNr.214', poz'

1806) oraz ustawy z dnia b'r","" 1990 r. o samozqdzie gminnym (D2.U.22.001 r' Nr 142, poz' 1591 oraz

z2OO2r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz. ggl' Nr'153, poz. 1271iNr214, poz' 1806)' zgOdnie

z art- 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mat2e6skiej wsp6lnosci majqtkowej lub

stanowiqce m6j majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiei:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:

na kwotq: 7

I
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(qr' rv



il. I
1. Dom o powiezchni: /gO m2,owartosci:

2. Mieszkanie o poruierzchni: -.1 , o fr2-o-wartoSci:i/e'ftbQrdv
3. Gospodarstwo rolne: ' r' / -.. $tul prawny:

rodzaj gospodarstwa: lrdd/€- , powiezchnia: s.€f la
o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem(q+am) w roku ubiegfym przych6d idoch6d w wysokoSci:

4. lnne nieruchomo6ci:

powiezchnia:

o wartoSci:

tytul prawny:

lt t.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitentra udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnAlem(ehm) w roku ubieg[ym doch6d w wysoko6ci:

tv.

Posladam akcje w sp6lkacfi handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta akcji:

akcJe te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10oh akcji w sp6lce:

v.
Z tego fftulu osiqgnAlem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

Nabybm(am) (nabyl m6j maf2onek, z wyQczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrebnego) od

Skarbu Pafistwa, innej paisMowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zvttiTk6w lub od

kom unalnej osoby prawnej nastqpujqce mien ie, kt6re

opis mienia idatq nabycia, od kogo:

zbyciu w drodze pzetargu - nale2y poda6



r vt.

1. Prowadzq dziatalno66 gospodarczq2 (nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dziatalnoSci):

osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym pzych6d i doch6d w wysokosci:

2.Zazqdzam dzialalnoSciq gospo darczqlub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezy poda6 formq prawne i Pzedmiot dzialalno6ci):

osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w

1. W sp6tkach handlorrych (nazwa, siedziba sp6lki):

wysokoSci

vil.

-jestem 
czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czicnkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnelem(etam) w roku ubieglym doch6d w wYsokoSci

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czbnkiem zan;4du (od kiedy):

- jestem czlonkiem radY nadzorczej3 (od kiedY)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

l/



I
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

-jestem cz&onkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem calonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego ![ulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

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

uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci 10 000 ztctych (w przypadku pojazd6w mechan nalezy

poda6 markq, model i rok produkcji):

x.
Zobowiqzania pieniqZne o wartoSci powy2ej 10 000 zictych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zvviqzku z jakim zdazeniem, w iakiej wysokoSci):



czEse B

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 astawy z dnia I murca 1990 n o samorzqdzie gminnyn')

powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

(miejscowoS6, data)

I NiewlaSciwe skreSli6.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'

produkcji ro5linnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa

Amz Azd(-a/-{z

t


