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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kiero\4ilAigqlgstki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzalqcej i czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobE prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje adminibtracyjne w imieniu w6jtal

dqnl& o^,J$"Qt,?il1] ,

(miejscowoSi)

uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupernego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisac

"nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majEtku odrebnego i majqtku objqtego
mal2efl skq wsp6lnogciq maj4tkow4.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.

5. OSwiadczenie ntajatkowe obejmuje r6wnie2 wierzyielnoSci pieniqine.

6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajEcego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czqsc A

Ja, nizejpodpisan y(^), ^lr).;v.o {t .at la- Sanlep*a f 5tnu&rs.Lq,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

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

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2AQ2 r. Nt 113, poz.9B4 i Nr 214,

poz. 1806) oraz usl:awy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1Sg1

orcz z 2QA2 r. Nr 23, po2.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nf 153, poz. 1271 iNr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tejustawy oSwiadczam, ze posiadarn wchodzqce w sklad matzefskiej

wsp6lnoSci majEtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr?bny:
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3. Gospodarstwo flllne:

rodzaj gospodarstwa:

rodzaj zabudowy:

I .

Posiadam udzialy w sp6lkach

Z tego iytulu osiqgnqlem(?lam) w

IV.

Posiadam akcje w:;polkach handiowych - nalezX poqa6 liczbq i emitenta akcli: ....................

d,p

Nabylem(am) (nabyl rn6j maizonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maiqtku odrQbnego.) oo

Skarbu Parlstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnei nast?pujEce mien{e, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6

oois rienia idare raoycia, od kogo: ...........fif, . qp.nU ?.*| ,t''V

LA.<_
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1.

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym p

2 Zatzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestern przedstawicielem pelnomocnikiem takiei dzia{alnosci

- osobiscie ............W'.,..^p-inl,%
- wsp6lnie z innymi osobami ..............h+.c-.......4.-f/ Y::/ ,
Z tego tytutu osiqgnq.tern (?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokos ct: ......../t1k....

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ........... /-'\a.{* 4,.*4 A'
- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .......,.......... l.t1t, .,. dAh,U,{
- jestem cz{onkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................*LC,..., r11, *,
- jestem cz.lonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy)r ................,.nK"....p\t-.ry.91(.

VII.

Z tego tytulu osiEgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... !/,!{..!....
? \A/ cnnlrlzialn irn

ht P.

tx.

skladniki miena ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy podaC markl2, model i rok produkcji):

b*,rod4 Ch r 2o?.3.t..

v t.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajge, z podaniem kwot



Zobowiqzania pieni?zne o wartogci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz
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czq6c e.

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

l/rL,;.,._ &d:"rr<
(podpis)

Gdtf.,'h- ) 
2(. a?.U4Ir

V (miejscowo6c, daia)

' Niewlasciwe skre6ilie .

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

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
t Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
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