
oSwlADczEN tE MAJATKoWE

w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy,
osoby zarzqdza)1cej i czlonka organu zarzqdzaiqcego gminnq osobq prawnE

oraz osoby wydajqcei decyzie administracr,r" 
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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego E prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-
nia kaidej z ruuryr. NL

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

3. Osoba sktadajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w majqt-
kowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego matieiskq wsp6lno5ciq ma-
jqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.

6. W czqsci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.
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I 1mi"lsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci go-
spodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162,
po2.1126, z 1999 r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306 orazz2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 i Nr 214,po2.1806), zgodnie z art. 24hlei ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrgbny:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ./1,1t.1-

- papiery warto6ciowe
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Zasoby pieni92ne:

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:
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3. Gospodarstwo rolne: t

rodzaj gospodarstwa: .. .... ..ll/,2!filL
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/, powiezchnia:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ....... .,dilAAMAi I
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci ...Aaaaq/v- 7@-A u
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Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o udzial6w w spolce:
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Z tego tytulu osiqgnqlem (glam)

IV,

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z v'rylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrgbnego) od Skarbu
Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samoaqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy poda6
opis mienia idatq nabycia, od kogo:
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1. Prowadzq dzialalnoS6 gospodarczq 2 (nalely podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci) , :;.'.Y;.Q.L.
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roku ubieglym doch6d wuwyso*oSci:
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210o/o akcji w sp6lce:
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Zlego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d
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2. Zazqdzam dzialalnoSciq gospodarczE lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSc i): ..........tLi1,......t Ly-.lyr(*l

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .......

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

vil.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ...................114./-.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): .. %tuy

,vrt*, iCtffi
ru.!/- Y.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Zlego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: ...

2. W spoldzielniach:

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- 
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...
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3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:
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- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): ..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

i?
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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- wspolnie z innymi osobami
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lnne dochody osiqgane z tytulu dzialalnoSci zarobkoyej lub zaj96, z podaniem lauot
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Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 markg, model i rok produkcji): ................

9'tr;o:

x.

Zobowiqzania pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym doch6d wwysoko6ci: ttlL OLohuunud

zatrudnienia lub innej



czESC B

} Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I marca 1990 n o :;$morzqdzie gminnynr)

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie arl. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

?q,ffilr It 0e /tF
(miejscowo66, data) (podpis)

1 NiewlaSciweskre6lii.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodar-

stwa rodzinnego.3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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Zalqcznik

do piennszego o(wiadczenia majqtkowego
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o sposobie i term inie za pzestania prowadzenia dziatal no5ci gospodarczej

Po zapoznaniu siq z art.24 h ust.5 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. zZOt6r.

paz. ffi,2 p6in. zm.) informujq, ie prowadzq /*efrolraAfE+ dzialalno6cigospodarczej.

**Jednoczeinie informujq, 2e powyiszq dziatalno6d zaprzestane prowadzid w terminie
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ObiaSnienia:

Niepotrzebne skreSlid.

Wypetnid w prrypadku prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej-
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