
(Jmiejsct talrudhlanla, aunowlako lublunkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 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 odwiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzertskiej wspdlnoici majatkowej
lub stanowi^oe mdj maj^tek odr^bny:

urodzony(a)^,AQ,..&*iw ....

Ja. nizej podpisany(a)M

(imiona i nazwla^o oraz nazwlako rodowa)

lmll)cowo*y—
Uwaga:

1.Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowl^zana |t do zgodnego z prawd^, ctarannago I zupotnogo wypetnle-
nia kazdej z rubryk.

2.Jeieli poszczegdlne rubryk! nie znajdujs w konkratnym przypadku zastosowanla, nalaiy wpiaad -nlo dotv-
czy".

3.Osoba sktadajqca oiwiadczenle obowl^zana last okredlld przynalainodd poszczegdlnych skladnlkdw maj^t-
kowych, dochodow i zobowi^^zab do majatku odrgbnago i maj^tku obj^tego malie^aka wspdlnoicia ma
j^tkow^.

4.Oiwiadczenie o startle maj^tkowym dotyczy majatku w kraju I za granica.

5.Odwiadczenie o stanie majatkowym obejmufa rdwniez wltrzytalno^cl plenifzne.

6.W czysci A oSwIadgzenia zawarte sa Informacja jawne, w ez^^ol B zat Informacja nlajawna dotyczaca adre-
su zamieszkania sktadajacego oswiadczenia oraz miejaea potoiania niaruchomo^el.

06WIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnegogmlny



^0,
Z tego tytutu osi^gn^tem(^lam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

1..0„,„„

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy nit 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytutu osiegn^tem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — naleiy podad liczbf i emitenta udziatdw:

1. Posiadam udzialy w spbtkach handlowych z udziatem gminnych oadb prawnych lub przedaiabiorcow, w kt6-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podad liczby I emitenta udzlatdw:

owarto^^i:

tytut prawny:

II.
1.Dom o powlerzchnl:....i.Q.m2, o wartoSci:

tytulprawny:Yfl^E^Afj&^^
2.Mleszkanie o powierzchni: ..Ov*&...&flfak^ri.... m2, o warto^^i:

tytut prawny:,Li„

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.^^ir......J^^l.̂ ^L, powierzchnia:.
owartoSd:^......&

rodzaj zabudowy:,„
tytul prawny:,.....,„,

Z tego tytulu osi^gn^temtf tam) w roku ubiegtym przychOd I dochbd w wyaokoicl:..........
4.Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

— papiery wartoSciowe:

,na kwot^:

— ^rodki pieni^zne zgromadzone w welucie obcej: ........./XuU.....&

I.

Zasoby pieni^zne:
— Srodki pieniftne zgromadzone w waiucie polskiej:MA.....AiQ^A.Qk



VII.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):

— jestem cztonklem zarz^du (od kiedy):

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami—

Z tego tytutu osiagnqtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:.

^—osobidciefi-

—wspdlnie z innymi osobami•••

Z tego tytutu osiegnetem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodd:„
2. Zarzadzam dziatalnodcia gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem tskiej dziatalnoAci (na

lezy podad forme prawna i przedmiot dziatalnodci):

VI.

1. Prowadze dziatalnosd gospodarcza (nalezy podad forme prawne i przedmiot dziatalnodci):

Z tego tytutu osiagnalem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoAci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczenlem mienia przynaleinego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktdre pod legato zbyciu w drodze przetargu — naleiy podad opis mie

nia i dat^ nabycia, od kogo:::

akcje te stanowia pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytulu osiagnatem(ptam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoAci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta akcji:

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gmlnnych osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczb^ i emltenta akcji:



SilE

X.

Zobovyiazania pieni^^ne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty I pozyczki oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^cl):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdOw mechanicznych nalazy
podad markg, model i rok produkcjl):„

— je8tem cztonklem radv nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjne] (od kiedy):

Z tego tytutu oaiagnatem(gtam) w roku ubiegtym dochbd w wysokofei:.,

VIII.
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudniania lub Innej dziatalno^ci zarobkowej lub zajg^, z podaniem kwot uzy-



(mlej^cowo^, data)

Powyzsze oSwiadczenie sWadam ^wiadomy(a), iz na podstawie art 233 S 1 Kodsksu karnago ZB podanie nia-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienla wolno^ci.


