
oSwra.nczENIE MAJATKOwE
w6jta, zastgpcy wtijta, sekretarza gminyo skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizaryjnej gminy, osoby zarz4dzajycej i czlonka organu zarzqdzai1cego gminn4 osobq

prawnQ oraz osoby wydajqcej decyzje administracyine w imieniu w6jta'

. /, .4- e.: /.q. {..............., dnia i.8?.4.3.%{,.
(miejscowoSi)

Uwaga:
f . Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeliposzczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2eriskq wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj 4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

polo2enia nieruchomoSci.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z

1998r.Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz-306

orazz2002 r.Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz1dzie gminnym (Dz.tJ.22001r. Nr 142, poz.l59l orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sktrad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne: )/1 -- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej: ...2A..A.8.4.Z/.-.-......-

cz4sc A
I a, nizej podpisany(a),

-/ ' /d.
(imiona i nazwisko nazwisko rodowe)

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie

- papiery waftoSciowe:

na kwotg:



II.
l. Dom o powierzchni: ......4 ....... ^', o wartoSci:

tytul prawny : .............. Pz- .e. . . .#. / r. 7.
2. Mieszkanie o powierzchni: .6.Ar.8...m2, o wartoSci:

tytul prawn y: ...<zza[.zr.p.y'lA ,.<'7il./ne/a .*7f/e.ro

4. Inne nieruchomoSci:

tytur prawn r, ... ;/;;;a ;i&;;b ;/;4;;;

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niLl0o/o udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZl}oh akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zwylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Pat'rstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

3. Gospodarstwo rolne: . / ,/
r o dzii go sp o darst w a: . . . . . .2. /, e. . .d.aA c 

"/. 
. . . . . . . .. . ., po w i e rzc hn i a :

/
o wartoSci: ..........rod2aj zabudowy:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku przych6d i doch6d w wysokoSci:

powierzchnia:

Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

IV.
- naleZy poda6 liczbg i emitenta akcji:



terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re

poitegalo zbyciu w drodze przetargt - naleZy podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

VL
1. Prowadz g dziaNalnoSd gospodar cz{ (nalezy poda6 formg prawrrq i przedmiot dzialalnoSci):

.......,2./--€, *./r7
- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

2. Zaru4dzamdzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnosci):

.2/* #/"7
- osobiScie ..../..........-.

- wsp6lnie z innymi osobami
Ztegotytufu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba,sp6lki):

...n/..(... .fult c.2 /... - -... -

,/ ,/
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):1....'....:......

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z-tegotytulu osi4gnQlem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2. W sp6ldzielniach:



Ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4:

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zai96, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tltulu:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji):

.......... *:/&, ...acb r.t.e,/tan/t' €.ffi6 r

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
po1yczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim

zdarzeniem. w jakiej wysokoSci):



cz4sc B
Adres zamreszkania osoby skiadaj i oSwiadczenie:

nieruchomoSci wymienionych w punkcie II

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rZ na podstawre afi. '233 
$ I Kodeksu Karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

J, ba.,&',/. . .JE, Q. ( :D,/F /o</
(miejscowo56, data)

rNi.*tuSciwe-st 
"S 

t ie.
2 Nie dotyczy dzi*alnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej i zwieruqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyc zy r ad nadzor czy ch sp6ldzielni mieszkaniowych.




