O^WIADCZENIE MAJATKOWE
wdjta, zastgpcy w6Jta, sekretarza gminy, tkarbnika gmlny, klarownlka Jednostkl organlzacyjne| gmlny,
oaoby zarzgdzajgcej I cztonka organu zarzgdzajgcego gmlnng osobg prawng
oraz osoby wydajgcej decyzja admlnlatracyina w imlenlu wdjta'

^^^^kA.^dnla ^L^L x
(mle|Kowo*!)

Uwaga:
1.Osoba sktadajgca oiwladczanla obowigzana |att do zgodnago z prawdg, ttarannago I zupetnago wypalnlenia kaidsi z rubryk.
2.Jeiell poszczegdlne rubrykl nia znajdujg w konkratnym przypadku zaatoaowanla, nalaiy wpisad -nla dotvsal.
3.Osoba sktadajgca oiwladczenla obowigzana |ast okreilld przynaleinoid poazczegdlnych sktadnlkdw majgtkowych, dochoddw 1 zobowigzari do majgtku odrybnego i majgtku objatego matlartskg wspdlno^clg majgtkowg.
4.Oiwladczania majgtkowa dotyczy majgtku w kraju i za granlcg.
5.Oiwladczania majgtkowa oba|mu|a rdwniet wierzytelno^cl pianigina.
6.W czyict A oiwiadczenla zawarte sg lnformac|a Jawna, w czg^cl B zai lnformac|e nia|awna dotyezgca adresu zamiaszkania skladalgcego o^wiadczania oraz miejsca poloienia nlaruchomoici.

(imiona i nazwitko oraz nazwlako rodowe)
w

(mlejace zatrudnienla, stanowiiko lub <unkc|a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno^ci gospodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (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 taj ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzgce w sktad malzehskiej wspdlno^ci majgtkowej lub stanowigce mdj majgtek
odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:
— ^rodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

—irodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

-papierywarto^ciowe:"

nakwotg:

1.Don, o powierzchnl: .iQ..^... m2. o wartoAci: .|^..^g.....tytut prawny. J^gj^^^}^ '^^,
2.Mieszkanie o powlerzchni: Jr<^.. m2, o wartoAci: ...^p...^^..^ytu< prawny: ....^J.^f^^-^^/fs.fyA^^Q ~ 3.Gospodarstwo rolna:
rodzai gospodarstwa:8^.powlarzchnia: ..r.#

o wartoAci:3QQQZ
rodzaj zabudowy:.^.^...f.y

tytut prawny:^/f<Z.!k....Z
Z tego tytutu osiagnqtemtgtam) w roku ublegtym przychdd I dochdd w wysokoAci:
4. Inne nieruchomo&cl:
powiarzchnla*

...•.
'

o wartoAci:

tytut prawny:.

III.

Posiadam udzlaty w spdtkach handlowych - nalezy podad llczbg i emltenta udzialbw:

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

Z tego tytutu osiagnqtemtgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoAci:

IV.

Posiadam akc|e w spdtkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce:
Z tego tytutu osiagn^temlgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici: ..^.

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj mationek, z wyt^czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr^bnego) od Skarbu Padstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkdw lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis
mienia i data nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadz? dziatalnodd gospodarcz?2 (nalezy podae form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci):

—osobi^cie.t;.t.^.............^..

—wspdinie z innymi osobami

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysdkodci:
2. Zarz?dzam dziatalnodci? gospodarcz? tub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzietalnodci
(nalezy podad form? prawn? i przedmiot dziatalnosci):

—osobi^cie

—wspdinie z innymi osobami

Ztego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dpyhddjw wysokodci:
t

VII.
1.W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):...

—jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):

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

—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd_w wyspkodci:

2.W spdldzielniach:

• jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):„ , _

^

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):....

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w w^sokoici:
.....

3. W fundacjach prowadzecych dzialalno^b gospodarcz^:

"""""""""""'"^l'jr^
—jestem czlonkiem zarz^du (od kledy):,:../.^..,.

—jestem czlonkiem redy nadzorczej (od kledy):.^

;„.„_/2..C,

—jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kledy):

.„.^.......„.,.......

Z tego tytutu osiagnalemletam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko&ci:.„u...,.../.....••

//^f^^aM&

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub Innej dziatalnoici zarobkowaj tub zaj^b, z podaniem kwot

uzyakiwanych z kaide3^MDAJ/

l
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy
podad mark?, model I rok produkcji):........._...........

X.

Zobowi^zania pieni^ine o wartoSci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciagnlgte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jaklej wysoko^ci):

Powyzsze oiwiadczenia skladam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 ! 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

(mijcovo4Z, dat.l

^Niewta^ciwe skreSlit
2Nie dotyczy dzialalno^ci wytwprczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnaj i zwierz^cej, w formle i zakresia gospodarstwa rodzinnego.
9 Nie dotyczy rad nadzorczych spbtdzielnc mleszkaniowych.

