
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jtar za6+gp€y w6jta' sekrgtarsa gminy, 6karbnika grFiny, kierownika jed ne6tki-€rgan izaeyjnej gminy,

e6ebfz+E?dzaie€ej-i-ez+eAk+efgas{Fzapzqdz4qeeg+grnk}n+@b+prawn+$az osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu w6jtal
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(miElscowoirc)

Uwaga:

1. Osoba skladajeca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae

"n ie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2no6e poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majEtku odrebnego i maiqtku obj?tego
malieiskq wspolnoSciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czg5ci A o6wiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czq5ci B za5 informacie niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEsc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej przez osoby pelnlqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 71S i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orcz z 2002 t. Nr 113, poz.984 i Nr 214,

poz. '1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1Slj
oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad malzehskiej

wspolnosci ma.qtkowej lublstanowiqce moi maj
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.
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2.
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Dom o powierzchn i: ...(1. m',o wartosci: 'ae W.7- .tytul prawny:

Mieszkanie o powierzchni: bk. n' , o wartosci: ..@N./l!!.tytul prawny:

rodzaj zabudowy: ............, ....tytul prawny: .............
Z tego tytulu osiqgnqtem (?lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

..//....l4!X
4. Inne nieruchomosci: w J

tytut prawny:

.

Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzial6w:..............

.. ...... .4 4f ... 0L?&.4/

UdzialytestanowiqpakietWql.",yniz,1oxuo

Z tego tytulu osiqgnqlem(gram)w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV,

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbg iemitenia akcji: ....................

ule ......ahtrcly..va
akcje te stanowia pakiet wiqkszy niz 10% akqi w sp6lce:.,............

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokocci: ....

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr?bnego) od

Skarbu Pahstwa, innej paistwowe.i osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich zwiezk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac



vt.

1. Prowadz? dzialalnosC gospodafczq2 (nalezy podai forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnq.lem(etam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..............,.....

2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac formQ prawna i przedmiot dzialalnolcil. . . . . . . . . . . . . lQkta fu?try

- wspolnie z innymj osobami

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ....................,

v .

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ................&4C......

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- lestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem (gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ......,,,.........

2. W sp6ldzielniach:

- jestem czlonkiem rady nadzorczej" (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospodarczA:

Z tego tytu{u osiqg nqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ....

vl .

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQ6, z podaniem kwot

Jzyskiwanych z kazdega tytulu: ..................
,t"i?_ dag?

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych



x.

Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

czqSd e.

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

6'lyun .lJ,/e,*pdr-'.
V (miejscowo56, data) (podpis)

1 Niewlasciwe skre6li6.

' Nie dotyczy dziatalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.




