
^mJ9jsce zatrudnfenla, stanowiako lub tunkcja)
po 2apoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o aamofz^dzia 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),
zgodnia z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wspplnoici majgtkowej
lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:

4.Oswiadczenie o atanla majatkowym dotyczy maj^tku w kraju I za granica.

5.Oiwiadczenie o atanla majatkowym obejmuja rdwnlaz wlarzytalno^^l pieni^zne.

6.W czyici A oiwladczenia zawarta ag informacja |awne, w ez^ici B zai Informacja nlejawne dotyczgca adro-
su zamiaazkania akladajgcago oiwladczenie oraz miejaca poloienla nieruchomoicl.

CZE66A

da.n^ejpodpisanyla,
(imiona i nazwisko oraz nazwfiko rodowe)

urodzonwa,Q2QlMA

OgWIADCZENIE MAJ4TKOWE
di   ^^

(mia|scowo4<S)Uwaga:

1.Osoba skladajgca oiwladczenle obowiqzana Jett do zgodnago z prawdg, atarannego I zupatnago wypotnla-
nla kazdej z rubryk.

2.Jezell poszczegdlne rubryki nia znajdu/a w konkratnym przypadku zastoaowanla, naleiy wplaad -nla dotv-
esC.

3.Oaoba sktadajgca oiwiadczanie obowlqzana Jest oknilU przynaleinoib poszczagdlnyeh tkladnikdw majgt-
kowych, dochodow I zobowiqzab do majatku odrybnago I majqtku objytego maliehska wspblnoiciq ma-
i



Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubleglym dochdd w wysoko^ci:...

udziaty te stanowi^ pakiet wigkszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Ztego tytulu osiagn^teml^tam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podab liczb^ i emitenta udzialbw:.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych tub przedsiebiorcow, w ktb-
rych uczsstnicza takie osoby — nalezy podab liczba i emitenta udziatbw:

o warto^ci:

tytut prawny:.

tytut prawny:.^
2.Miaszkania o pow!erzchni:HiL....K^̂^f!17 m2, o warto^ci:

tytutprawny:,

3.Gospodarstwo rolne:     . j--    ^-^yz-j^
rodzaj gospodarstwa: ...^..1 ^^:W...lJ.k...l.powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:
Z tego tytulu oai^gn^lam(gtam) w roku ubiegtym przychbd i dochdd w wysokoici:

4.Inne nieruchomo^ci:

powiarzohnia:

— ^rodkl plenig ine zgromadzone w walucie obcej: ...4

ZZSIE^SSZ^ECZrZZZZ
nakwotg:

I.

Zasoby pienigzne:
— grodki pienlgine zgromadzone w walucle polskiej:.



— wspdlnie z innymi osobami

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

VN
Wspdtkach handlowych (nazwa, sledziba spdtki):.^..̂ ^r.^JTj^J.J.

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

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

2. Zarz^dzam dziatalnodcie gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocniklem takiej dziatalnodci (na
lezy podad forme prawnq i przedmiot dzialalnodci):

— wspdlnie z innymi osobami

VI.

1. Prowadzg dziatalnodd gospodarcz^ (nalezy podad forme prawn^ i przedmiot dziatalnodci):

akcje te stanowi^ pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

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

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

ZZZZZZZZZZIi^ZLlM^
Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego) od Skar-
bu Padstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu terytorialnego, ich zwiqzkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia I date nabycia, od kogo:

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udzlatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbe i emitenta akcji:



Zobowiqzania pieni^ine o warto^ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gnipte kredyty i pozyczki oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w Jakiaj wysoko^ci):

:::::::::::^^^

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoScI powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy
podad mark^, model i rok produkcji):

VHI.
Inne dochody osisgane z tytutu zatrudnlenia tub innej dziatatno^^ci zarobkowej lub zajgd, z podaniem kwot uzy-
skiwanychz kazdego tytutu:•

— jeMem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestam cztonkiem komisjl rewi2yjne) (od kiedy):

Z tego tytutu oaiqgntem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wyaokofcl:...




