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z prawd4, starannego izupelnego

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,-kie rown ika jednosrki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzai4cej i cztonka org anu zarz4dzaiqcego gminn. .sobe pt"*d;i;;c"b-y cF.id;f"-

decyzje administracyjne w imieniu w6ital
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Uwaga:

1. Osoba skladajEca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego
wypelnienia ka2dej z ru bryk.
2' Je2eli poszczeg6rne rubryki nie znajdui4 w konkretnym przypadku zastosowania, nare2y wpisae iligdotyczv",

3' osoba skladaiaca oswiadczenie obowiEzana jest okresli6 przynaleznos6 poszczeg6lnych skiadnik6w
mai4tkowych, dochod6w i zobowiEzah do mai4tku odrgbnego i maiEtku obietego matiefskq
wsp6lnoSciq majqtkowQ.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majEtku w kraju iza granicq.
5. Oiwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wienyteln06ci pieniezne.
6' w czg6ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zas inTormacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania sktadaiqcego oswiadczenie oraz miejsca porozenia nieruchomo6ci.

czEsc A

kqwt- $*.4til*p,$V
u rodzony(a)

364dsffert& iV

(mtelsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu siq z przepisanri ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzralalnosci
gospodarczej przez osoby perniqce funkcje pubriczne (Dz, u, Nr 106, poz.679, z,j99B r. Nr 113, poz.71s jNr
162' poz 1126' z 1999 r' Nr 49, poz 483,z2oa0 r. Nr26, poz. 306 .faz z2Q02r.Nr 113, poz,984 iNr214,
poz. '1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u_ z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 20Q2 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. SSB, Nr 113, poz,984, Nr 153, poz. 1271iNr 2.14, poz. 1806),
zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad marze/rskiej
wspolnosci majAtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrQbny:
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- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcejl
- papiery wartosciowe:

na kwote: ,,.,,,,,,,,

il.

3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytuiu osiqg nElem(elarn) w u ubieg{ym przychod

/4 lnh^ 
^i^.,,^L^-^1^:.f , ,r rE I er uurivi I tu5ut.

Zasoby p jen igznel

- srodki pieniezne zgromadzone w walucje polskiej:

ilt.

Posiadam

tv.

Mfugo, I zwq&
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i dochod w wysokosci:

iemitenta

Posradam akcje w spolkach handlowych,- nalezy podac liczbg j emitenta akcji: ..,.....,,,....,,,,

akcje te stanowiE pakiet wiekszy niz 1O%

Z tego tytulu osiqgnElem (elam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko 6ci: .,7.,..../AL..

Nabylem(am) (nabyl m6j marzonek, z wyl4czeniem mienia przynare2nego do jego maiqtku odreonego) od
skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiEzkdw lub od
komunalnej osoby prawnei nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis
mienia idate nabycia, od kogo: ....,,,......,.../+r.\ta dfrW

vt.

1. Prowadze dzialalnos6 gospoclarczq2 (nalezy

ltws....
fornq prawnq i przedm,ot dzialallosc.):



vil,
'1. W sporkacn ranolowycl^ (nazwa siedz ba spo,\i) W

-,estem czron(iem zarzqdu (od kiedy): .. .. . ... 74+ q(A*lfii.-u/
- jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy): ........,[rrf. .. .dp-ViW

iA.r^n^,,^-,-,---,---!. );l A- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ttniA. A.Nri rH,"
Z tego tytulu osiqgnElem (elam) w roku ubieglym doch6d w wysokos.i, .... . /......., ..(

2, W spoldzielniach:
nt ', n ..f ^-+-i ^tuww. **W-t( - ;^ ;

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ULU &O*
Z tego tytulu osiAg nEtem(elam) w roku ubieg.lym doch6d w wvsokosct:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnosc gospodarczq:

- jestem czlonkrem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..../l1+.0, ......qW
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosct:

lnnej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniern kwot

tx.

Skladnikl mienia ruchomego o wartosci
podae marke, rnodel i rok produkcji): ...

pojazd0w mechanicznych nale2y

zobowl4zania pienigzne o wartosci powyzei 10.000 zlotych, w tym zacrqgniete kredyty i pozyczki oraz warunKr,
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czqsc B.

Powyzsze oswiadczenle sk'ladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za pooante
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogci.

AtWet 49,89 ao+
(miejscowoSC, data)

1 NiewlaSciwe skreSlid.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

zakresle gospodafstwa rodzinnego.
t 

Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w fornie i


