
(miejaca zetrudnlenla, stanowlsko lubtunkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^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),
zgodnie z art. 24h tej ustawy o^wiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzertskiej wspdlnoSci maj^tkowej
lub stanowi^oe mbj maj^tek odr?bny:

urodzonya,2.

UMl

Ja,nizeipOdpisany(a)
(imions i nazwistco orsz nazwfsko rodowe)

4.Oswladczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majatku w kraju I za granic^.

5.Oiwiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wlerzytelno4ci pieniyzne.

6.W ozyiol A oiwiadczenia zawarte s^ informacje Jawne, w czyicl B zai Informacja niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkanla sktadaj^cego oiwladczenie oraz miejsca poloienla nieruchomoicl.

(miajjcowo*<!)
Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca oiwladczanle obowlqzana |asl do zgodnego z prawd^, starannago I zupatnego wypetnle-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nla znajduja w konkratnym przypadku zastosowanla, nalezy wpltad -nla dotv-
szy^.

3.Osoba sktadaj^ca oiwiadczenle obowlqzana Jest okre^li^ przynaleino^ poszczegblnych sktadnlkow maj^t-
kowych, dochodow I zobowi^zad do maj^tku odrybnago i majetku objytego malzertska wspdlnoicl^ ma-
jk

OWIADCZENIE MAJATKOWE
r.dnegogm.ny   g



Z tego tytutu osiegn^temt^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko&i:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Ztego tytulu osi^gnelemietam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

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

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw, w ktd-
rych uczestnicze takie osoby — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

— papiery wartodciowe:

na kwotg:

1.Dom o powierzchni: .̂.^..<!X!....t. m2, o wartodcl:^9.....fcf^.^f^TM^l.'.

tytut prawny:k^^^Q^j^ .̂^.\z .̂ .̂L...

2.Mieszkanie o powierzchni:m2, o wartodci:

tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:^,..Kr.̂ .lr..'. .̂.^.....>„, powierzchnia:

o wartodci:

rodzaj zabudowy:.

tytut prawny:
Z tego tytulu osiqgn^temt^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko&cl:.

4.Inne nieruchomodci:/ ->
powierzchnia:(^^f.3<2.K^^9..t^^^l...Q../^..^^ .̂..,J.

o wartoci:

tytut prawny:....

— irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej:M.l...{JQL.<..L(J...

I.

Zasoby pieni^zne:                                      If p '"^ /"' ?(/
— ^rodki pienl?ine zgromadzone w walucie polskiej:KI.L...,.!...(.^/....



W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):AJI.^

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

~— osobi^cle..••.....•.....•••.........

— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci:
2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarcze lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalno^ci (na

lezy podad forme prawnq i przedmiot dziatalnodcik^v...

1. Prowadze dziatalnodd gospodarczg (nalezy podadjprme Brawne i przedrpiot dziatalnodci):.

VI.

Prowadze dziatalnodd gospodarcz^ (nalezy ppdpd^prmeflrr
*.jf..ft..........

IV.

1.Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnyoh osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestniczq takie osoby — nalezy podaJiczbjemitnta akcjk

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

Z tego tytutu osiqgn^temietam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

2.Posiadam akcje w innych spdlkach handlowychKr- nalezy rrod^djiczbe i emitenta akcji:

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

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastgpuj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia i dat^ nabycia, od kogo:



X.

Zobowi^zania pieni^ine o warto^ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacUgni^ta kredyty i pozyczki oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w iakiej wyaoko^ci): •

AmmLk^MJ^smi^^^^S^^^jaJM

IX.

Sktadnik! mienia ruchomego o warto^cl powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalaiy
podabmark^, model I rok   dkjl)

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .̂.\.!i.7 .̂....M^..!...<,.Sd...\.

—jestam cztonkiam komiaji rawizyjnaj (od kiedy):

Z tago tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wyeokoici:

VIII.
Inne dochodoaiqgane z tytutu zatrudnlenla lub innej dziatalno^ci zarobkowe] tub zaj^d, z podaniem kwot uzy-



(miejscawo6,data)/ (podplf)

Powyisze oSwiadczenie sktadam ^wiadomy(a), Iz na podstawle art. 233  1 Kodeksu karnago za podanie nie-
prawdy lub zatajenia prawdy grozi kara pozbawienla wolnotel.


