
oswnDczENtE MAJATKOWE

w6Jta, zaEt?pcy w6lta, Eekretarza gmlny, skarbnlka gmlny, klerownlka jednostkl orgentsrcyfnel g{nlny,
osoby zarzqdzalqcef I cztonka organu zarza&alqcego gmlnnq orobq prawne \.." '

oraz osoby wydalqcel decyzJe admlnlstracylne w lmienlu rv6rbr
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Uwaga:

1. Ocoba rkhdrllca o6wladczenle obowlqlana fect do zgodnego z pnwd1, rtrrrnncgo I zupCnego
urypelnlenle keldef z rubryk.

2. Jetell poezczeg6lne rubrykl nle znaldufl w konkrctnym przypadku zastooowlnla, nelety wpba6 14[dotvcil".

3. Ocobr rktrdafqca olwladczenle obowlqzana Ject okre6ll6 przynaletno*G poczczeg6lnych *ftrdnlk6vy
malqtkowych, dochod6w i zobowlgaf do mafqtku odrgbnego I mafqtku obletcgo mdorlrkq
wrp6lno6clq mal{kowq.

4. Olwladczenlc malqtkowe dotyczy malqtku w krafu I za granlcq.

5. Oiwladczcnle maf qtkowe obef muf e r6wnle2 wlet4ytelno6cl plen lgtne.

6. W czq6cl A oSwhdczenla zawarte sq lnformacfe fawne, w czg6ci B zai lnformecte nlefewne
dotyczlcc edrcsu zamleczkanla skhdafqcego o6wladczenie oraz mlefrca polotcnle ntcruthomoCcl.
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Ja, ni2ej podpisany(a), bU
urodzony(a) 05, os, I

fr
tBr( r

(micJsce zatrudnicnia, slenqrbko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci go-
spodarczej pzez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1999 r. Nr 113, poz.115 i Nr 162,
poz-'1126,21999 r. Nr49, po2.483, z 2000 r. Nr26, poz.306 oE;zz2OO2r. Nr 113, poz.984 iNr214, poz.
1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2OO1 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
22002 r. Nr23, po2.220, Nr62, poz.558, Nr 1'13, po2.984, Nr 153, poz. 1271iNr214, poz. 1g06), zgodniez aft. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maftertskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub
stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery warto6ciowe:
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lt.

m2, o wartoSci:
2. Mieszkanie o powiezchni, 

,.....:,..-......., ffi2, o wartoSci:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: '/ . _r.

tytul prawny:

tytul prawny: 3

, powiezchnia:
o wartoSci:

rdzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego gflutu osiqgnetem(e]am)

4. lnne nieruchomo$ci:

w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

powiezchnia:

o wartoSci: u){)

tytul prawny: ,y) l)- Lle-4

ilt.

Posiadam udzialy w handlowych - nale2y poda6liczbq iemitenta udzial6w:gL

udzraly te stanowiq paklet wigkszy ni2100/o udziar6w w sp6rce: U,W

Z tego tytulu osiqgnerem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Posiadam.akcje w handlowych - nale2y poda6liczbq iemitenta akcji:

u-LL

IV dr- y-/

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210% akcji w sp6lce:

vA I
Z tego tytulu osiqgnqtem( r) vt roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: 1,\

v.

Nabytrm(am) (nabyl m6j matsonek, z wyeczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrglhego) od
Skarbu Pa6stwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich afigkbw lub od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mrente, kt6re podlegalo Tbyciu w drodze pzetargu - nIopis mienia idatq nabycia, od kogo:

ale2y poda6
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1 . Prowadzq dziatalnoSd (nale2y poda6 formq prawnq i pzedmiot dziatalno3ci):

0

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego $tulu osiqgnAlem(ehm) w roku ubieglym pzych6d idoch6d w wysokoSci: Aue €4u \u-l
takiej dzialalnoSci

(nale2y poda6 formg prawnq i pzedmiot tlj

- osobiScie

Z tego tytufu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: v

VII.

1. W sp6tkach handlowych (naara, siedziba sp6lki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

tvi 0l

u.t- d.

L

I

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego Qftulu osiqgnalem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. W sp6ldzielniach:

ua- o

- jestem czicnkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel3lod kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego fftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci
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2. Zaaqdzam dzialalnoSciq gospodarcze lub jestem przedstawjcielem,
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3.W prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczq:
11,tv

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) wLt U (r,

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy) L l,gl

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 6

z podaniem kwot

vm.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoScizarobkowej
uzyskiwanych z ka2dego gftutu
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tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 1O O0O zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 markq, model irok ukcji):

4 -\ J,OOK
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x.
Zobowiq3ania pieniq2ne o warto5ci powyzej 10 000 zlogch, w tym zaci4gniqte kredyg i po2yczki oraz warunki,
na jakich zostaly, udzielone (wobec kogo,lry artigku z jakim

tr" zdazeniem, w jakiej wysokoSci)
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Informacja niejawna

(Art.24just.6ustawyzd,niasmarcalgg0r.osamorzqdziegminnyn,)

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

bl , ct, ,A,Al a*
.uthtfr

(miejscowo36, data) (podpis)

I Niewla3ciwe skre*li6.
Nie dotyczy dziatalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkQi ro6linnej i a,lriezecej, w formie izakesie gogpodar5ftva
rodzinnego.
Nie do$cry rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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