O&WIADCZENIE MAJATKOWE
wd|ta, zastgpcy wbjta, aekretarza gmlny, akarbnika gminy, kiarownika Jadnostkl organlzacyjnel gmlny,
oaoby zarzgdzajgcej i cztonka organu zarzgdzajgcego gminni) osobg prawng
oraz osoby wydajgcej dacyzja admlnlstracyjne w imieniu wdjta1

.ad^^Jk<L<k. am.
M^k
(miejscowoid)

Uwaga:
1.Oaoba sktadajgca oiwiadczanie obowigzana |ast do zgodnego z prawdg, starannago I zupetnago wypatnlania kaide) z rubryk.
2.Jazell poszczegdlna rubryki nla znaidujg w konkretnym przypadku zattosowanle, nalaiy wpiud -nia dotyS^l3.Osoba sktadajgca oiwladczenle obowigzana |aat okreSll^ przynaleinodd poazczagdlnych aktadnlkdw majgtkowych, dochoddw i zobowigzart do majgtku odrgbnego i majgtku objgtego matiehskg wapdlnodci^ maj^tkow^.
4.Oiwiadczanie majgtkowa dotyczy ma|<tku w kraju i za granieg.
5.Oswladczonia majqtkowa obajmuja rdwniez wierzytelnodci pleni^zna.
6.W cz^dci A oiwiadczenla zawarte ag informacje Jawna, w czyicl B zai informac|e niejawna dotyezgca adreau zamieszkania akladajgcego oiwiadczenie oraz miajaca poloiania nieruchomoici.

Ja, nizej podpisany(a)

Omiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a)^.&.^....QZ......S..&3.w ..^/1/a^/^.....c^

.i^^!.^*:.. l^fi^Ai?^S.^^^.2^/.^fi^.^V^.
Imlejsce zatrudnienia, atanowiako lub funkz^a) /^fffi^c^

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno^^i gospodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126,2 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
oswiadczam, ze posiadam wchodzgce w sktad matzertskiej wspdlnoici majgtkowej lub stanowigce mdj majgtek
odrgbny:
I.

Zasoby pienigzne:
— Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:..
t^^

— srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcaj:^^^.

— papiery wartodciowe:6^^..f.^^

na kwotg:

II.
1.Dom o powierzchni:m2, o wartodci:tytut prawny
2.Mieszkanie o powierzchni:^4.5An2, o warto4ci: .J232..S5:!?.... tytul prawny.
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:powierzchnia:
o warto^ci:TK'.x..

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytutu osiagnqlemtetam) w roku ubiegtym przychdd I dochbd w wysoko&ci:.
4.Inne nieruchomoici:
powierzchnia:
-yfr
o wartoSci:LU../3.

tytul prawny:.

III.
Posiadam udziaty w spbtkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta udzialdw:

<^^:.
udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spbtce:.

Z tego tytutu osiqgnalem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci:.

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

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

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci:
V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr^bnego) od Skarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkbw lub od komunalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis
mienia i date nabycia, od kogo:Jf?..i.i<xLs!.^ii.^^i

U/.

VI.

1. Prowadzg dziatalno&d gospodarcza^ (nalezy podadform? prawnq I przedmiot dziatalnosci):.
—osobi^cie...jJ..,....^/..._„

—wspolnie z innymi osobami.,„.,

Z tego tytutu osi^gnqtemi^tam) w roku ubiegtym przychbd i dochbd w wysokoSci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiaj dziatalnoici
(nalezy podac form^ prawn ^ i przedmiot dziatalno^ci):,.,„

—osobidcie„*l.L.i<^f^

—wspblnie z innymi osobami„,

Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci:..

VH.
1.Wspbtkachhandlowych(nazwa,siedzibaspblki):.^?./..<^Q.

—jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):„„

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

2.W spdtdzielniach:
hit ^>

ZZZZIIII
—jestem cztonkiem zarz$du (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgn^temletam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci:

3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnoi^ gospodarcz^:

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):.....

—Jestem cztonkiem redy nadzorczej (od kledy):

—jeatem cztonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy): ,„„

Z tego tytutu ositgn^temlgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoicl:.

VIII.
Inne dochody osl^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno&ci zarobkowej tub z^j^^. z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytutu: M.!^(S?M^>^.a.^>.M2.^....3.^J^d^.. .}^^ll^l^J.til

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 000 zjotych (w przypadku pojazddw mechanlcznych nalezy

poda^ mark^. model I rok produkcji): .^^^J

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartoici powyzej 10 000 ztotych, w tym zadagni^te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone iwobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokotei):

.^/./?l^^.!^. .....k^.^.^^<^^.kk^^.^^d^.k!.'. %.U.

7'LJ2^^

Powyzsze o^wladczenle skladam ^wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenia prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

(misiacowo^, data)

(podpls)

1NiewlaSciwe
skreSli^.
2Nie
dotyczy dziatalnoici
wytwdrczej w rolnictwia w zakresie produkcji ro^linnej i zwierzcej, w formie i zakresia gospodarstwa rodzinnago,
1 Nle dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

