
papierywarto^ciowe:

na kwot$:

— srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

(miejsca zatrudnienia, atanowiako tub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby patnigce funkcje publiozne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306orazz2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 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 wchodzgce vy sktad malzertskiej wspdlnodci majgtkowej lub stanowigoe mdj majgtek

odrgbny:

I.

Zasoby pienigine:
— drodki pienigzne zgromadzone w walucia polskiej:

Uwaga:
1.Osoba sktadajgca oSwiadczenia obowigzana |aat do zgodnego z prawdg, starannsgo I zupefnego wypelnia-

nia kazdej z rubryk.

2.Jezell poszczegdlne rubrykl nia znajdujg w konkratnym przypadku zastoaowanla, nalaly wpisad -nia doty-

ssC.
3.Osoba skladajgca odwiadczenle obowigzana |eat okreilld przynaleinosc poszczegdlnych skladnlkdw ma|gt-

kowych, dochoddw i zobowigzad do majgtku odrgbnego I majqtku objgtego matiariskg wspdlnoiclg ma-

jgtkowg.
4.OSwiadczenie majgtkowa dotyczy maigtku w kraju i za granicg.

5.Oswiadczanie majgtkowa obejmuje rdwniez wierzytalno^el pianigzna.
6.W czgici A oiwiadczenia zawarte a g Informacja Jawna, w czy^ci B zai informac|e niajawne dotyczgco adro-

su zamieszkania skladajgcego oiwiadczenie oraz miajsca polozanla nleruchomodci.

O^WIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gmlny, skarbnlka gmlny, klerownika jednostkl organlzacyjne| gmlny,
oaoby zarzgdzajgcej I cztonka organu zarzgdzajgcego gminng osobg prawng

oraz oaoby wydajgce) decyzje admlnistracyjna w Imlaniu wdjta1
2dnia ^f.LJ.f^



akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytutu osi^gn^teml^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

V.
Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienla przynaleinego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiazkdw lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naleiy podad opis

mienia i dat^ nabycia, od kogo:

udzialy te stanowi^ pakiet wigkszy nii 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytutu osiqgnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:(v^l.,

IV.
Posiadam akcje w spdtkach handlowych - naleiy podad liczbf i emitenta akcji:

III.

Posiadam udziaty w spdtkach handlowych - naleiy podad liczb? I emitenta udziatdw:

o wartodci:

tytul prawny:

Z tago tytulu osiagn^temlgtamj w roku ubiegtym przychdd I dochdd w wysokodci:.

4. Inna nieruchomodci:

powiarzchnia:k,

rodzaj zabudowy:>-..

tytut prawny:.1.1:....

1.Dom o powiorzchnl:m2, o wartodci:tytut prawny: ^^L^
2.Mieszkanie o powierzchni: Ql^^, o wartodci: S&/.1. tytul prawny: iL^^

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:c.f, powierzchnia:.

owartodci:,     ii i^-



1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spbtki):

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):.

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...„.„„

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiagnatemj^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci:

2.W spdtdzielniach:'^

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):„

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiagnalem(gtam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoicl:

—wspdlnie z innymi osobami.......,..„........................................,...,.....„„..

Z tego tytufu osiagnafem(ptam) w roku ubiegtym przychpd i dochdd w wysokoSci:....^

2. Zarzijdzam dziatalnoScia gospodarcza lub jestem przedstawieielem, petnomocnikiem takiej dziatalno&i

(nalezy podac forme prawn^ I przedmiot dziatalno^i):,„.,„.......,..,„,.,.,„..,

^ osobi^cia ......*.......•......... ............

—wspolnie z innymi osobami „,.........,.....„..,...^,.„,.,,..

Z tego tytutu osi^gnqtem(etam) w roku ubiegtym dochpd w wysoko^ci:.„,

VI.

1, Prowadz^ dziatalno^d gospodarcz^2 (nalezy podac! forme prawn^ i przedmiot dziatainofei):



3. W fundacjach prowadzgcych dziatalnoii goapodar

—jeatem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):.,,„....

—jeetem cztonkiem rady nadzorczej (od kledy):

—jeatem cztonkiem komiaji rewizyjnej (od kiedy): .„„...„,„

2 tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici:„,

VIII.
Inne dochody osiggene z tytutu zatrudnienia lub Innej dziatalnodci zarobkowej lub zaj^d, z podanlem kwot

uzyakiwanych z kaidego tytutu:.

IX.
Sktadniki mienie ruchomego o wartodci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalety

podad mark?, model I rok produkcji):„

X.Zobowigzania pienl^ine o wartodci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciggniyte kredyty i poiyczki oraz warunki,
na jakich zostaty ucjzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):



' Niewtetowe skre^iie.
8 Nie dotyczy dzialalnoici wytwdrczej w rolnictwie w zekresie produkcji roaiinnej i zwierz^cej, w formie i zakreaie gospodar-

stwa rodzinnago.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni miaazkaniowych.

Imieiacowo^^. data)<—Ipodpis)

Powyzsze o^wiadczenie skladam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.


