
(miajna zatrudnlenie, atanowlako lub funkcja)
po zapoznaniu si^ z przBpisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 o^wiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzehskiej wspdlno^ci maj^tkowej
lub stanowi^ce mdj maj^tek odr^bny:

(imi^n# i nazwwco oraz nazwisko rodowa)

urodzonv(a),1

4.Oswiadczenia o stanie malatkowym dotvczy majatku w kraju I za granica.

5.O^wiadczania o stanie majatkowym obejmuja rdwniai wiarzytalno^ei pieniyzna.

6.W czy^ci A oiwiadczania zawarta sa informacje jawna, w czyici B za* informacje nlajawna dotyczaea adra-
su zamiaszkania skiadajacago o*wiadczenia oraz miejsca polozenia nieruchomoicl.

CZ^tA
Ja, nizej podpisany(a)\

(miajacowoio)Uwaga:

1.Osoba skfadajaca oiwiadczania obowiqzana jatt do zgodnago z prawdg, atarannago I zupainago wypatnla-
nla kaidej z rubryk.

2.Jezel! poszczagdlna rubrykl nia znajdujg w konkratnym przypadku zaatoaowania, nalaty wpisad -nladoty-

3.Osoba sktadajaca oiwiadczenle obowi^zana |ast okredlld przynaleinodd poszczagdlnych sktadnikdw majqt-
kowych, dochoddw 1 zobowigzad do majatku odrybnago i majatku objgtego malzedska wspdlnoieig ma-
lk

O^WIADCZENIE MAJATKOWE
r.dne9o gm.ny   ^



2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:.

Z tego tytulu osiqgnalem(efam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:..

udziaty te stanowia pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spdtce:

Z tego tytutu osiegnqteml^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

HI.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gmlnnych osdb prawnych lub przedsi^biorcbw, w kt6-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy poda^ liczb^ i emitenta udzialdw:

o wartosci:

tytut prawny:.

Z tego tytutu osi^gn^temtftam) w roku ubiegtym przychbd i dochdd w wyaokofei:.

4. Inne nieruchomoici:

powierzchnia:

II.

1.Dom o powierzchni:AmJ, o warto^ci:

tytut prawny:- / ,.,L.
2.Mieszkanie o powierzchni:1.m2, o wartoici:

tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.^^^i, powierzchnia:
o wartodci:     .  1   ,J    

rodzaj zabudowy:1.

tytut prawny:A^ntT^

— papiery warto^ciowe:

na kwotg:.

— Srodki pieni^ine zgromadzone w walucie obcsj:.

I.

Zasoby pieni^zne:
— Srodki pienleine zgromadzone w walucle polskiej:



VH.

W

—

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

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

Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2. Zarz^dzam dziatalnobci^ gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoici (na

lezy podad forme prawnq i przedmiot dzialalnobci):

VI.

1. Prowadze dziatalnoib gospodarcz^ {nalezy podab forme prawne i przedmlot dziatalnoici):.

—osobibcie

—wspdlnie z innymi osobami

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyi^czenlem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia i date nabycia, od kogo:,^\

Z tego tytulu osiegnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:.

akcje te stanowie pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:.

Z tego tytulu osiegnetem(etam) w roku ubiaglym dochdd w wysokodci:

2. Posiadam akcje w innych spdlkach 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 liczbe i emitenta akcji:



^

,ojLt?

Zobowi^zania pieni^ine o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagni^ta kredyty I poiyczkloraz-wafu^kl, -—
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): .̂y....iJ.U.U..Lit. \\

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalezy

podai markg, model I rok produkcji):

Z^..i.u..k

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestam cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gnatem(gtam) w roku ublegtym dochdd w wyaokoic

VM.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienla lub innej dzialalno&cl zarobkowej lub zajgd, z podaniem kwot uzy-

sklwanych z ka^teflo tytutu:....




