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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6ita, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby za%qdz44cej i czlonka organu zarzqdzaj4cego gminnq osob4 prawnq oraz osoby wydajqcej

Uwaga:

1, Osoba skladajeca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdfu starannego i zupelnego

wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6

"nie dotvczv".

3, Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrQbnego i majqtku objetego

matief sk4 wsp6lno6ci4 maj4tkowq.

4, Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraiu i za granic4.

5. OSwiadczenie majetkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienie2ne.

6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte se informacje jawne, w cze6ci B zas informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEs6 A

Ja, nizej podpisan y Gfr ..l..Yt#.&.....LU-M!.Wrf/. 0?2....4.. ".'

J/r r,.t ' ,fr? li^ionu 
i nfisko orff'naz

urodzony(a) .....,/.1/1,..(/.J....4.JJ.././...............t .........W9,
t.

6ry^q o^,^ o-T,/Q
(miflscowo56)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoscl

gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, poz. 715 i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 otaz z 2002 r. 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. 159'l

otaz z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej

wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:

poz. 1806),



t(p&

1. Dom o powierzchni: .:r:;.. m2, o wartosci: ... ........:::::.. ............tytul prawny: ...144-.k..p\49X.

2. Mieszkanje o powierzchni.G.{m2, o wartosci{?,O ...2QQdtu+ prawnu, t.f*s** je:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwat ...:-........, powierzchnia: ......-.......,.. o warto$i: .,..ft'.ff*

rodzaj zabudowy: ................-........................tytutprawny:......*lrtQ*..1W.Urodzaj zabudowy: ................-.................... ....tytut prawny: ......A,1tR-..VW4.$

Z tego tytutu osiegnqlem(qtam) w pku .ubl€gtym przychod i I

o wartosci: ..,ln"e-..

wysokoSci:

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

Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac



Z tego tytulu osiqgnatem(etam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: .,rlll^A.
2. zarzqdzam dzialalnoscia gospodarczE lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei
(nalezy podae forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

Z tego tytulu osiqgnalem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoi;ci: ........ll"na.L-...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ... ...14?.L
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... ./1114 .

Z tego tytutu osiagnalem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cit .,,.....44V1"(- ,...1

2. W sp6tdzielniach:

dzialalnoSci zarobkowej-lub zajQc,

t
l..rt

Skladniki mienia ruchomego o wartosci 6il|rg1 I O.OOO

nalezy poda6 markQ, model irok produkcji): :fX.e..n&



x.

Zobowiqzania pienie:zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni? te kredyty i pozyczki oraz

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

v4.EOr, E .

't
Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S '1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci,

CWh oe:/y^qfu'
/ (miejscowos6, data)

1 Niewlasciwe skresli6.

' Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwiez?cej, w formie i

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


