
oSwraoczrNrr MAJATKowE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizaryjnej gminy, osoby zaruqdzaiqcej i czlonka organu zarz1dzaiqcego gminn4 osob4
prawng oraz osoby wydaj4cej decyzje adminisiracyjne w imieniu w6jtar 

.

t LtBrt/J r cr-/ ...., dnia .. /..(. :.(. (:......... r.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy

wpisa6 "nie dot5rcz5r".
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLno56 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiryafi do majqtku odrgbnego i majltku
objgtego mal2erflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowl

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.
6. W czgsci A oSwiadczenia z,awarte s4 informacje jawne, w czg.(ci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajtcego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo5cl

.2e:.c...(tm.np.r.e:,{/...5.P-,...2...Q,.Q....:...?/,4.E.?.{.5.....2d-/2?.6.A!(.

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)
po zapoztaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r. Nr49, po2.483,22000 r. Nr26, poz.306
oraz 22002 r. Nr 1 13, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z drua 8 marca 1990 r. o
samorz1dzie gminnym (Dz. U. 2200L r. Nr 142, poz.l59l orazz2002r. Nr23, poz.220,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24htej
ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- (rodki pienigine zgomadzone w wahrcie polskiej:

- srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ..........rr../..L[....C.C.:.f..'/..(.L.Y..:.'...

na kwotg:

czE,sc A
SZY/z O A TgDtr//S Z OBst'ttk

(imiona i nazwisko oraznazvisko rodowe)
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4. Lrne

o

tytul

Z tyhrfu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokosci:

tytul

III.
udzialy w sp6lkach handlorvych - nalely poda6 liczbg i emitenra udzial6w:

tlti i/17-l//)l///

ndzialy te stanowi4pakiet wigkszy nt? Llyo udzial6w w sp6lce:

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

akcje te stanowiqpakiet wigkszy lLZl0% akcji w sp6lce:

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalehypoda6 liczbg i emitenta akcji:
/t/l r- Dr 7 V (,) V//....... / t...1.\.. :......1 /,L..:..L.:..'..4...........

Z tego tytulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglyrn doch6d w wysoko(ci:

v.
Nabylem(am) (nabyl moj mallonek, zwylEczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

powie{'zchnia: o pb Bz ?oozi rr/ Ar / - 4q, 5i r,'2

r/{ /?o'/ [// /r.stt/oJ ( 1YH/E r/1o/,/u

rv.



ter5rtorialnego, ich mriqzk6w lub od komunalnej osobyprawnej nastgpujqce mienig kt6re
podlegalo zbycirt w drodze przetargu - nale?y podai opii mienia i duq nabycia, od kogo:

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobarni

ztego tytutu osi4gnqlem(elarn) w roku ubieglpr przych6di doch6d w wysokosci:

2. Zatzqdzarn dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestern przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 fo.-g prawnq i przedmiot dzialalnosci):

. . . . . ...;. . . .. . . . . , . . . . ..'.. . . . . . . . . ,

- osobi5cie

- wsp6lnie z innymi osobami
Ztego tyrufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

?D oto

- jestern czlonkiem zav4du(od kiedy): ....{i:2.::./..t.K.,.d.......,r.f1€...(!.(:.!/.!.(...........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od,kiedy): ........,.t../.\ll.l:...2t:L.f!.1.t..::,............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....tt..A//.t-.-.../).C:.i.y.!..1..y...::..............
ztego tytutu osi4gn4lern(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

&2..a..q.h..,.9.1...2.f../...1.{tl..u.nrr?aQ.p...Jun.[t.€r,:zq.{.9......tr.o.?.k:/,.8.

2.W sp6ldzielniach:

,......tr,../.!1t.c.......a.a.4.1/.!.?..y.

- jestem czlonkiem zav.4du(od kiedy):

- jestem czlonkiern rady nadzorczeji (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizylnej (od kiedy):

vI.

YII.
1. W sp6lkach handlolyych (nazwa, siedziba sp6lki):



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

t\tit-- D(7ti (?\/ //
............-...r.1..:..........-..

3. W fundacjach prowadzqcychdzialalnoSd gospodarcz4: / t

.........,.0...t\/.r. 1....... 2. : :..!..y...(. !..Y....

;* ";;;,:;:;;,;^;;;,r ------ - -----::
-jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tyt-ilu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zajg6, z
podaniern kwot uzyskiwatrych zkahdr"go tytufu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

..5.0/tecft..ea....a:e,ee.L/./....?-€.k.L/is2-T.:.3.Q.3.....2..2Q.8fr-...t?.e,/.es

x.
ZobowiEzatia pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 z\otych, w tym zaci1gnigte laedyty i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zloaz jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



czrrScg
A dres zami esz.kani a osobv skladaiacei odwiadczenie:

Mieisce oolozenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czQSci A (adres):

Powpsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2rapodstawie arl.233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nie,prawdy lub zatajenie prawdy gron karapozbawienia wolnoSci.

t

I tt t.-) tl r) it-, t t 204)-o/t'iC
(miejscowoS6, data)

I Niewia6ciwe skreSlii.
2 Ni" dotyczy dzialalnoSci wlw6rczej w rolnictwie w zakresie

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

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




